
REGULAMIN V EDYCJI KONKURSU DLA KÓŁ NAUKOWYCH UMK 
„SKOŁUJ PROJEKT!”

§ 1

KONKURS

1. Niniejszy  regulamin  dotyczy  V  edycji  konkursu  pn.  Skołuj  projekt!,  zwanego  dalej
„Konkursem”.

§ 2

ORGANIZATOR

1.  Organizatorem Konkursu jest  Fundacja Amicus Universitatis  Nicolai  Copernici,  zwana dalej
„Organizatorem”.

§ 3

UDZIAŁ I PRZEDMIOT KONKURSU

1. Uczestnikami  Konkursu  mogą  być  Studenckie  Koła  Naukowe,  działające
przy poszczególnych Wydziałach Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, zwane dalej
„Uczestnikami”. 

2. Przedmiotem  Konkursu  są  projekty  o  charakterze  naukowo-społeczno-promocyjnym,
tj. łączącym trzy płaszczyzny:

• naukowe  zainteresowania  Uczestników,  ściśle  skorelowane  z  profilem
działalności koła naukowego; 

• społeczną użyteczność;

• promocję  Uniwersytetu  Mikołaja  Kopernika  w  Toruniu  oraz  Wydziału,
przy którym działa Uczestnik. 

3. Projekt  musi  zakładać  realizację  określonego  przedsięwzięcia  w  okresie  od  1  marca
do 31 grudnia 2019 r.

4. Nagrodą  w  konkursie  jest  dofinansowanie  zwycięskiego  projektu  (do  kwoty
 2 500 zł). 

5. Każdy Uczestnik może zgłosić do Konkursu maksymalnie jeden projekt.

6. Kompletny projekt  należy  przesłać  w terminie  do  31 stycznia 2019 r.  na adres  mailowy:
fundacja@umk.pl z dopiskiem: „SKOŁUJ PROJEKT 5!”.



7. Kompletny projekt należy rozumieć jako szczegółowe założenia przedsięwzięcia, metody ich
realizacji, dokładny budżet i kosztorys projektu.

8. Przesłany  projekt  traktowany  jest  przez  Organizatora  jako  ostateczny  –
– po przesłaniu projektu Uczestnikowi nie przysługuje prawo modyfikacji jego treści. 

§ 4

KOSZTORYS

1. Kosztorys musi obejmować rozplanowanie pełnej kwoty przyznanej dotacji.

2. Jeżeli  budżet  projektu  przekracza  2500  zł,  należy  wykazać  pozostałe źródła  finansowania
projektu (bez konieczności szczegółowego rozplanowania).

3. Poniższe pozycje kosztorysu zostały objęte procentowym ograniczeniem:

–  środki trwałe – do 20 % wartości przyznanej dotacji;

–  noclegi  /  catering  /  koszty  dojazdów  na  miejsce  realizacji  projektu  –  łącznie  do  20  %
wartości przyznanej dotacji;

– wynagrodzenia / honoraria – do 10 % wartości przyznanej dotacji.

4. Wszystkie pozycje budżetu projektu wymienione w pkt. 3. wymagają uzasadnienia zawartego
w kosztorysie.

§ 5

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

1. Konkurs rozstrzyga wyłonione przez Organizatora jury, w składzie:

• Justyna Karwowska-Ozimek – Prezes zarządu Fundacji Amicus UNC;

• Kinga Nemere-Czachowska – Koordynator Programu „Absolwent UMK”; 

• Weronika Żebrowska-Ruchwa – pracownik Fundacji Amicus UNC.

2. Jury będzie kierowało się następującymi kryteriami:

• merytoryczna, naukowa wartość projektu – 0-10 pkt.

• stopień społecznej użyteczności projektu – 0-10 pkt.

• promocja Wydziału oraz Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu – 0-10 pkt.

• innowacyjność i oryginalność projektu – 0-10 pkt.

3. Wynikiem obrad jury wyłonione zostaną trzy finałowe projekty. 

4. Finał  przyjmie  formę ustnej  prezentacji  projektów przez  Uczestników.  Finał  odbędzie  się
25 lutego 2019 r.

5. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi 27 lutego 2019 r.



6. Wyniki  Konkursu  zostaną  ogłoszone  poprzez  umieszczenie  stosownej  informacji
na stronie internetowej Fundacji Amicus UNC: www.fundacja.umk.pl.

7. Uczestnik  realizujący  zwycięski  projekt  jest  zobowiązany  do  udokumentowania
podejmowanych działań oraz wydatkowanych środków.

8. W  przypadku  braku  realizacji  zwycięskiego  projektu  zgodnie  z  niniejszym  Regulaminem,
Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do  wycofania  przyznanych  środków  pieniężnych
oraz rozdzielenia ich na działania naukowe pozostałych Uczestników Konkursu.  


