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Załącznik nr 1 
do Zarządzenia Rektora Nr 104/2022 

z dnia 3 listopada 2022 roku 
 

REGULAMIN KONKURSU NA PREZENTACJĘ W JĘZYKU OBCYM 

1. Organizatorem konkursu jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja  

w Krakowie, Studium Języków Obcych. Celem konkursu jest doskonalenie 

znajomości języków obcych poprzez zaprezentowanie zainteresowań związanych z 

kierunkiem studiów oraz znajomości terminologii fachowej. 

2. Przedmiotem konkursu jest przygotowanie oraz wygłoszenie prezentacji 

multimedialnej w wybranym języku obc angielskim, niemieckim, francuskim lub 

rosyjskim na temat związany z kierunkiem studiów. Uczestnik konkursu może złożyć 

tylko jedną pracę. Prezentacje mogą być wygłoszone indywidualnie bądź w zespołach 

dwuosobowych i trwać około 6–10 minut. 

3. Konkurs skierowany jest do studentów studiów stacjonarnych będących słuchaczami 

IV semestru lektoratu języka obcego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie w roku 

akademickim 2022/2023. W konkursie mogą brać udział studenci obcokrajowcy, za 

wyjątkiem studentów pochodzących z krajów, w których język prezentacji jest 

językiem urzędowym. 

4. Konkurs jest dwuetapowy. Do 1. etapu konkursu zostaną zakwalifikowane prezentacje 

wyłonione spośród grup IV-go semestru lektoratu. Każda grupa może zgłosić jedną 

prezentację, o jej wyborze decydują studenci danej grupy oraz lektor. 

5. Lektorzy SJO URK wybierają spośród prac zgłoszonych do 1. etapu, 10–15 

prezentacji, które przejdą do 2. etapu konkursu. Podczas tego etapu studenci dokonują 

osobistej prezentacji materiałów swojego autorstwa. Wszystkie prezentacje 

wygłoszone podczas 2. etapu zostaną nagrodzone zaliczeniem IV semestru przedmiotu 

będącego językiem prezentacji oceną 5,0. 

6. Przewiduje się wyłonienie trzech najlepszych prezentacji w następujących 

kategoriach: Charyzmatyczny mówca, Mój projekt, Lingwista-purysta. Każda z 

wybranych prezentacji zostanie nagrodzona kwotą 700 zł. Organizatorzy konkursu 

zastrzegają sobie prawo do nieprzyznania nagrody w jednej kategorii lub więcej, jak 

również do przyznania więcej niż jednej nagrody w jednej kategorii, przy czym łączna 

liczba nagród dla wszystkich kategorii nie może przekroczyć trzech. Planuje się 

również przyznanie nagród finansowych lub rzeczowych za wyróżnioną prezentację 

(400 zł) oraz za udział w finale (200 zł). Decyzję o wyborze nagrodzonych prac 
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podejmuje Komisja konkursowa, składająca się z lektorów SJO UR w Krakowie oraz 

zaproszonych gości. 

7. Kryteria oceny prezentacji (maksymalna liczba punktów: 30 pkt). 

1) komunikatywność: 

a) zrozumiałość wypowiedzi i zgodność z tematem: 0–5 pkt. 

b) płynność, tempo, wymowa: 0–5 pkt. 

c) poprawność gramatyczna: 0–5 pkt. 

d) słownictwo (ogólne i fachowe) i zwroty: 0–5 pkt.; 

2) odpowiednia struktura i użycie zwrotów charakterystycznych dla prezentacji: 

0–5 pkt; 

3) pomysłowość i ogólne wrażenia: 0–5 pkt. 

8. Przed etapem drugim uczestnik konkursu winien przesłać prezentację (format PPTX, 

PPT lub PDF), jej streszczenie oraz podać imię, nazwisko, nazwę wydziału, adres  

e-mail, nr telefonu. 

9. Uczestnik zgłaszając prezentację na konkurs oświadcza, że 

1) posiada pełnię praw autorskich i jest to jego/jej własna autorska prezentacja  

 i wyraża zgodę na wykorzystanie jej zgodnie z Regulaminem; 

2) nie narusza dóbr osobistych osób przedstawionych na zgłoszonej na konkurs 

prezentacji oraz innych dóbr prawnie chronionych; 

3) zgłoszona prezentacja nie została uprzednio nagrodzona w innych konkursach; 

4) wyraża zgodę na przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych: imienia, 

nazwiska, adresu e-mail. 

10. Prezentacje konkursowe w postaci plików na nośnikach zewnętrznych wraz  

z załącznikami wymienionymi w punkcie 17 Regulaminu konkursu, należy składać  

w Sekretariacie SJO lub przesłać za pośrednictwem poczty na adres SJO Uniwersytet 

Rolniczy, al. 29 Listopada 52, 31-425 Kraków. Na kopercie powinien znajdować się 

dopisek „Konkurs na prezentację w języku obcym”. 

11. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. 

12. Osoby składające zgłoszenie w ramach konkursu tym samym wyrażają zgodę na 

przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych wyłącznie na potrzeby 

konkursu. Uczestnik konkursu oświadcza, iż dano mu możliwość zapoznania się  

z klauzulą informacyjną wynikającą z artykułu 13 RODO będącą Załącznikiem nr 2 

do niniejszego Regulaminu. 
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13. Wraz z pracą konkursową należy złożyć podpisany formularz stanowiący Załącznik  

nr 1 oraz klauzulę informacyjną będącą Załącznikiem nr 2 do niniejszego Regulaminu. 

14. Termin zgłoszenia prac konkursowych do 1. etapu upływa 9 XII 2022 r. 

15. Uczestnicy zakwalifikowani do etapu 2. zostaną wyłonieni do 17 XII 2022 r. 

16. Drugi etap konkursu odbędzie się 12 I 2023 r. Uczestnicy 2. etapu zobowiązani są 

zabrać ze sobą ważną legitymację studencką. 

17. Wraz z pracą konkursową należy złożyć podpisany formularz stanowiący Załącznik  

nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz klauzulę informacyjną będącą Załącznikiem nr 2. 

18. Materiały nadesłane na konkurs nie będą zwracane. 

19. Autorzy prac zobowiązują się do nieodpłatnego przeniesienia na rzecz Organizatora 

majątkowych praw autorskich do nagrodzonych prac wraz z prawem do 

nieograniczonego korzystania na następujących polach eksploatacji: 

a. wykorzystanie i modyfikacja do celów dydaktycznych; 

b. publikacja wraz z opisem na stronach Studium Języków Obcych; 

c. utrwalanie i zwielokrotnianie poligraficzne materiału w części lub całości; 

d. rozpowszechnianie wraz z opisem poprzez publiczne wystawianie; 

e. odtwarzanie za pomocą nośników obrazu. 

20. Autorzy nagrodzonych prac wyrażają zgodę na dokonanie przez Organizatora 

pierwszej publikacji zgłoszonych prac konkursowych. 

21. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi dnia 12 I 2023 r. po wysłuchaniu wszystkich 

finalistów oraz ukaże się na stronie Studium Języków Obcych (https://sjo.urk.edu.pl) 

oraz na Facebooku (https://www.facebook.com/SJOURKrakow) . 

22. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu konkursu 

w zakresie zwiększenia maksymalnej liczby prezentacji zgłaszanych w 

poszczególnych grupach, przedłużenia zgłaszania prac konkursowych oraz do 

ewentualnego niewyłonienia zwycięzcy konkursu. 
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Załącznik nr 1 
 
Formularz zgłoszeniowy do KONKURSU NA PREZENTACJĘ W JĘZYKU OBCYM 

 
 

Imię…………………………………... 

Nazwisko…………………………….. 

E-mail i telefon………………………. 

Wydział i rok studiów………………... 

Tytuł pracy…………………………… 

 
 
 
 
_____________________________________________ 
Data i podpis autora                         
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Załącznik nr 2 
 

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH  
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych informujemy – zgodnie z art. 13 ust 1  

i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r.  
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie  
o ochronie danych) ( Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r, Nr 119, s. 1) zwanego dalej „RODO” iż: 

 
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona 

Kołłątaja w Krakowie, z siedzibą: al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków, adres e-mail: 
rector@urk.edu.pl. 

2. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym należy kontaktować 
się za pomocą adresu e-mail: iod@urk.edu.pl. 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji przez Studium 
Języków Obcych Uniwersytetu Rolniczego Konkursu na prezentację w języku obcym 
oraz wszelkich czynności dokonywanych na Pani/Pana żądanie  niezbędnych do 
zawarcia wspomnianej umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 litera b. 

4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne lecz jest warunkiem 
zawarcia umowy. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak 
możliwości udziału w Konkursie na prezentację w języku obcym. 

5. Pani/Pana dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu: możliwości 
wykorzystania Pani/Pana wizerunku na stronie internetowej Administratora oraz  
w mediach społecznościowych – na podstawie udzielonej nam przez Panią/Pana zgody 
(podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO). 

6. Posiada Pani/Pan prawo żądania od nas: 1) Dostępu do treści swoich danych 
osobowych, 2) Otrzymania kopii danych osobowych, 3) Sprostowania danych 
osobowych, 4) Usunięcia danych osobowych, 5) Ograniczenia przetwarzania danych 
osobowych, 6) Przenoszenia danych osobowych, 7) Sprzeciwu wobec przetwarzania 
danych osobowych, 8) Cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych  
w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 
dokonano przed jej cofnięciem – jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie 
udzielonej nam zgody –  w przypadkach i na warunkach określonych w RODO. Prawa 
wymienione w pkt 1-8 powyżej można zrealizować poprzez kontakt z 
Administratorem.  

7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia konkursu. 
8. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom. 
9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym  

w formie profilowania. 
10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do organizacji międzynarodowych 

oraz państw trzecich.  
11. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego  

– Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pana/Pani 
dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z przepisami 
Rozporządzenia ogólnego. 

 
Potwierdzam, że zapoznałem(am) się i przyjmuję do wiadomości powyższe informacje. 
 
………………, dnia …………..……… r., …………………… 
(miejscowość, data, podpis) 


