Regulamin Toruńskich Spotkań Kultury Studenckiej - TSKS 2022
§1
Postanowienia ogólne
1. Organizatorem festiwalu Toruńskie Spotkania Kultury Studenckiej 2022, zwanym dalej “TSKS”, jest
Samorząd Studencki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z siedzibą przy ul. Gagarina 21/27 w
Toruniu zwany dalej “Organizatorem”.
2. Celem TSKS jest rozpowszechnianie kultury studenckiej, w tym przede wszystkim zaprezentowanie
pozytywnych aspektów studenckiego życia oraz promocja środowiska studenckiego, a także jego większa
aktywizacja.
3. TSKS mają charakter imprezy otwartej, w której udział uczestników prezentujących się publiczności jest
bezpłatny i dobrowolny.
4. Uczestnikami TSKS mogą być osoby indywidualne lub zorganizowane grupy.
5. Do TSKS zgłaszać można się w 3 kategoriach artystycznych:
a. Przegląd Improwizacji teatralnych (Impro)
b. Przegląd Animacji i Filmów Krótkometrażowych
c. Przegląd Taneczny
6. TSKS odbędą się w terminie 19-21 kwietnia 2022 r. w obszarze miasteczka akademickiego Uniwersytetu
Mikołaja Kopernika w Toruniu.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu określonego w punkcie 6.
8. Oficjalna strona internetowa TSKS, zwana dalej “stroną internetową”, znajduje się pod adresem
internetowym: www.tsks.umk.pl, natomiast oficjalny fanpage znajduje się na portalu społecznościowym
facebook pod nazwą Toruńskie Spotkania Kultury Studenckiej.
9. W zależności od kategorii artystycznej, szczegóły zgłoszenia będą opisane poniżej, w paragrafach: 4, 5 i 6.

§2
Zgłoszenia
1. Warunkiem zgłoszenia się do TSKS jest wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego, w tym zapoznanie się i
zaakceptowanie Regulaminu TSKS.
2. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na Stronie internetowej: www.tsks.umk.pl w terminie od 17 marca do
31 marca 2022.
3. Zgłoszenie może wypełnić osoba indywidualna lub członek grupy, która wyraża chęć wzięcia udziału w
TSKS.
4. Zgłaszający jest zobowiązany podać swoje dane podstawowe (imię i nazwisko, telefon, adres e-mail, nazwę
grupy, jeżeli takowa istnieje oraz ilość członków grupy), wybrać cel zgłoszenia (kategorię, w jakiej chce
wziąć udział) oraz scharakteryzować swoja twórczość, dołączając materiał demonstracyjny lub adres
internetowy, pod którym można znaleźć ten materiał.
5. Organizator w ciągu 3 dni od momentu odebrania Formularzu Zgłoszeniowego potwierdzi Zgłaszającemu
poprawność i kompletność Formularza.
6. Organizator może poprosić o ponowne wypełnienie zgłoszenia bądź przesłanie materiału demonstracyjnego
inną drogą, w innym formacie lub innego materiału demonstracyjnego, podając przy tym powód takiej prośby.

§3
Ocena zgłoszeń
1. Organizator z dostarczonych mu zgłoszeń dokonuje wstępnej selekcji materiałów, odrzucając materiały
niespełniające warunków Regulaminu TSKS.
2. Organizator, w dalszym toku postępowania, powołuje Komisję Kwalifikacyjną, która dokona wyboru
zgłoszeń bazując na dołączonych do nich materiałach demonstracyjnych.
3. Jury składać się będzie z przedstawicieli Samorządu Studenckiego UMK i pracowników UMK.
4. Komisja Kwalifikacyjna podejmie decyzję, o zakwalifikowaniu zgłaszającego do TSKS do dnia 7 kwietnia
2022.
5. Komisja Kwalifikacyjna sporządzi protokół ze swoich obrad.

6. Zgłaszający zostaną poinformowani o decyzji Komisji Kwalifikacyjnej drogą elektroniczną lub telefoniczną w
ciągu trzech dni od dnia zakończenia jej obrad.
7. Organizator nie ma obowiązku informować zgłaszających niezakwalifikowanych do TSKS o wyniku obrad
Komisji Kwalifikacyjnej ani o powodzie decyzji, może to zrobić jedynie na wyraźne żądanie Zgłaszającego.

§4
Przegląd Impro – zasady szczegółowe
1. Przegląd odbędzie się 19.04.22 r. o godzinie 19.00 w Auli Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
2. Nagrodami w Przeglądzie są: statuetki, dyplomy pamiątkowe oraz nagrody finansowe (kwoty netto) za zajęcie
odpowiednio I, II i III miejsca, oraz nagroda publiczności (miejsce I – 1600 zł, miejsce II – 1000 zł, miejsce
III – 400 zł, nagroda publiczności - 150zł).
3. W Przeglądzie mogą wziąć udział amatorskie grupy improwizacji.
4. Do Przeglądu zostaną zakwalifikowane co najmniej 3 zgłoszenia.
5. Na jedno zgłoszenie przypadać może tylko jeden program.
6. Tematyka, gatunek oraz forma programu improwizowanego zostaje wylosowana przed rozpoczęciem
występu.
7. Program prezentowany podczas Przeglądu powinien trwać od 3 do 10 minut.
8. Scena Przeglądu nie posiada scenografii. Montaż i demontaż własnej scenografii nie może trwać dłużej niż 5
minut.
9. Okres przygotowania grupy do wystąpienia nie może przekroczyć 5 minut.

§5
Przegląd Animacji i Filmów Krótkometrażowych – zasady szczegółowe
1. Przegląd odbędzie się 20.04.2022 r. o godzinie 20.00 w Auli Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu”
2. Nagrodami w Przeglądzie są: statuetki, dyplomy pamiątkowe oraz nagrody finansowe (kwoty netto) za zajęcie
odpowiednio I, II i III miejsca, oraz nagroda publiczności (miejsce I – 1600 zł, miejsce II – 1000 zł, miejsce
III – 400 zł, nagroda publiczności - 150zł).
3. Do Przeglądu zostaną zakwalifikowane co najmniej 3 animacje lub filmy krótkometrażowe.
4. Jeden autor zaprezentować może tylko jedną animację bądź film krótkometrażowy.
5. Tematyka, gatunek oraz forma animacji lub filmu krótkometrażowego jest dowolna.
6. Animacja lub film krótkometrażowy prezentowany podczas Przeglądu powinien trwać od 3 do 10 minut.
7. Przesłane materiały nie powinny przekraczać łącznie 1GB w zgłoszeniu. Dopuszczalny format nadesłanych
plików to .avi, a rozdzielczość powinna wynosić 1080p.

§6
Przegląd Taneczny – zasady szczegółowe
1. Przegląd odbędzie się 21.04.22 r. o godzinie 20.00 w Auli Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
2. Nagrodami w Przeglądzie są: statuetki, dyplomy pamiątkowe oraz nagrody finansowe (kwoty netto) za zajęcie
odpowiednio I, II i III miejsca, oraz nagroda publiczności (miejsce I – 1600 zł, miejsce II – 1000 zł, miejsce
III – 400 zł, nagroda publiczności - 150zł).
3. W Przeglądzie mogą wziąć udział amatorskie grupy taneczne, tancerze solowi, pary.
4. Do Przeglądu zostaną zakwalifikowane co najmniej 3 zgłoszenia.
5. Na jedno zgłoszenie przypadać może tylko jeden program.
6. Tematyka, gatunek oraz forma programu tanecznego jest dowolna.
7. Program prezentowany podczas Przeglądu powinien trwać od 3 do 10 minut.
8. Scena Przeglądu nie posiada scenografii. Montaż i demontaż własnej scenografii nie może trwać dłużej niż 5
minut.
9. Okres przygotowania grupy do wystąpienia nie może przekroczyć 10 minut.
10. Uczestnik przed rozpoczęciem występu przekazuje Organizatorowi pendrive zawierający przygotowany
materiał audio.

§7
Jury
1. Nagrody w poszczególnych kategoriach artystycznych będą przyznawane przez specjalnie do nich powołane
Jury.
2. Jury powołuje Organizator.
3. Nagrody zostaną wręczone podczas zakończenia danego przeglądu.
4. Werdykt Jury w zakresie oceny programów jest ostateczny. W sprawach spornych decydującym jest głos
Przewodniczącego Jury, który jest wybierany między członkami Jury.

§8
Prawa autorskie
1. Zgłaszający przesyłając Formularz Zgłoszeniowy oświadcza, iż przysługują mu wyłączne i nieograniczone
prawa autorskie do nadesłanych materiałów, a także:
a. w przypadku zakwalifikowania wyraża zgodę na wielokrotne, publiczne odtwarzanie materiałów oraz
opublikowanie danych osobowych (imię, nazwisko) uczestnika/uczestników w materiałach
promocyjnych związanych z TSKS, a także na ich wykorzystywanie w celach promocyjnych i
marketingowych (prasa, stacje radiowe, telewizyjne itp.).
b. w przypadku zakwalifikowania wyraża zgodę na utrwalenie technikami audiowizualnymi lub w
postaci fotografii oraz wielokrotne publiczne odtwarzanie występu lub utworu w materiałach
promocyjnych związanych z TSKS, a także na ich wykorzystywanie w celach promocyjnych i
marketingowych (prasa, stacje radiowe, telewizyjne itp.).
2. Utwór konkursowy w rozumieniu art. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego
1994 roku (Dz.U.06.90.631) powinien być wolny od wad prawnych i zdatny do użytku zgodnie z jego
charakterem i przeznaczeniem, a także zostać stworzony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i przy
wykorzystaniu wyłącznie legalnych środków i narzędzi.
3. W przypadku wystąpienia przez podmiot trzeci z roszczeniami przeciwko Organizatorowi TSKS z tytułu
naruszenia praw do utworu zakwalifikowanego do przeglądu, Uczestnik, który utwór nadesłał zobowiązuje się
podjąć wszelkie działania w celu oddalenia tychże roszczeń, a także pokryje wszelkie szkody i koszty z nimi
związane, w tym koszty ewentualnego procesu sądowego oraz obsługi prawnej.

§9
Odpowiedzialność Organizatora
1. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie wizerunku, wykonanie zdjęć i nagrań do wykorzystania przez
Organizatora. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajduje się na stronie www.tsks.umk.pl
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody na zdrowiu i mieniu powstałe w trakcie TSKS.
3. Uczestnik może się ubezpieczyć w firmie zewnętrznej od powyższego ryzyka na własny koszt.
4. Organizator ma prawo do wykluczenia z przeglądu Uczestnika, który zakłóca jego przebieg lub zachowuje się
niestosownie.
5. Uczestnik, którego zachowanie przed lub w trakcie występu wskazywać będzie na stan nietrzeźwości lub
odurzenia zostanie wykluczony z udziału w TSKS.
6. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania na scenie i poza nią ogólnie przyjętych zasad dobrych
obyczajów oraz unikania wypowiedzi lub gestów mogących wywołać zbiorową dezaprobatę lub niepokój
publiczności. Za ewentualne nieodpowiednie zachowanie odpowiadać będzie sam Uczestnik.
7. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania przepisów BHP i PPOŻ obowiązujących w miejscu odbywania
się przeglądu.
8. Decyzja Organizatora i Komisji Kwalifikacyjnej jest ostateczna i nie może być zaskarżana w odrębnym
trybie.
9. Organizator zapewnia zakwalifikowanym uczestnikom aparaturę nagłośnieniową.
10. Mikrofony oraz oświetlenie estradowe zostaną zapewnione tylko, gdy uczestnicy zgłoszą odpowiednie
zapotrzebowanie. Pozostały sprzęt wykonawcy zabezpieczają we własnym zakresie.

11. O kolejności prezentacji decyduje Organizator.
12. Organizator może wprowadzić nagrody dodatkowe, tylko i wyłącznie wtedy, gdy ma ku temu możliwość
finansową.
13. Organizator ze Zgłaszającymi może kontaktować się drogą telefoniczną i e-mailową, zawsze podając powód
swojego kontaktu.
14. Organizator zastrzega sobie prawo przerwania występu po przekroczeniu przyznanego czasu trwania.
15. W przypadku zgłoszenia się do konkretnego przeglądu mniej niż 5 zgłoszeń Organizator podejmie decyzję o
jego odbyciu się.
16. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie.
17. W sprawach nieujętych w niniejszym regulaminie decyzje podejmuje Organizator.
18. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.

§ 10
Postanowienia końcowe
1. Uczestnik powinien potwierdzić obecność na TSKS Organizatorowi najpóźniej 7 dni przed przeglądem.
2. Uczestnik zgłasza się do Organizatora minimum dwie godziny przed rozpoczęciem przeglądu.

Załącznik nr. 2
do pisma o akceptację regulaminu TSKS 2022

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Szanowny uczestniku wydarzenia,
1. Administratorem Twoich danych osobowych będzie Samorząd Studencki działający na Uniwersytecie Mikołaja
Kopernika w Toruniu z siedzibą przy ul. Gagarina 21/27 (Samorząd), ul. Gagarina 11 (Uczelnia).
2. Celem przetwarzania Twoich danych osobowych jest organizacja wydarzenia pod tytułem „Toruńskie Spotkania
Kultury Studenckiej”.
3. Twoje dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2106/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniu dyrektywy 95/46/WE (RODO),
czyli w prawnie uzasadnionych interesach jakimi są:
- sprawna organizacja wydarzenia,
- rozstrzygnięcie Przeglądu i przyznanie nagród/wyróżnień,
- możliwość nawiązania kontaktu z uczestnikami wydarzenia.
4. Gdy wyrazisz nam na to zgodę, Twoje dane będą przetwarzane również w celach publikacji informacji o
wydarzeniu wraz z ujawnieniem wizerunku. Pamiętaj, że w sytuacji wyrażenia zgody, masz prawo do jej cofnięcia w
każdym momencie, ale bez wpływu na przetwarzanie, które zostało dokonane przed jej cofnięciem.
5. Dane osobowe będą przechowywane do dnia ustania możliwości dochodzenia roszczeń
w związku z organizacją wydarzenia, ale nie dłużej niż przez rok od daty rozdania nagród w Przeglądzie.
6. Przysługuje Ci prawo żądania dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania.
7. Masz także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
8. Wniesienie sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwi wzięcie udziału
w wydarzeniu i ponad to nie rodzi innych skutków.
9. Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
10. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom.
11. Jeżeli chcesz skontaktować się z Uczelnią w sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych,
w szczególności w związku z wniesieniem wniosku o realizację Twoich praw korzystaj, proszę, z adresu mailowego:
IOD@umk.pl lub pisz na adres: UMK w Toruniu, ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń, z dopiskiem „IOD”.

