KARTA ZGŁOSZENIA DO KONKURSU*
„International NCU Campus”
Realizowanego w ramach projektu: „iNternationalization aCtions at University – NCU 4U”
1. Tytuł Eventu: …………………………………………………………………………………………………………………………..
2. Nazwa Uczestnika (koła lub organizacji studenckiej, jeśli występuje zespół, proszę wskazać, z jakim kołem
naukowym/organizacją współpracuje):

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
3. Wydział ………………………………………………………………………………………………………………….………………..
4.

5.

Dane kontaktowe przewodniczącego zespołu eventowego (imię, nazwisko, e-mail, nr telefonu):
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Dane kontaktowe i skład zespołu projektującego Event (imię nazwisko, e-mail, nr telefonu; proszę
podać cały skład zespołu projektującego event, uwzględniając informacje o zaangażowaniu obcokrajowców wskazanie zagranicznych członków zespołu jest premiowane dodatkowymi punktami; w przypadku udziału
obcokrajowców na etapie projektowania eventu proszę podać, z jakiego kraju/uczelni zagranicznej
student/doktorant/pracownik przyjechał):

6.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………..
Opis wykonawców Eventu (imię, nazwisko, proszę podać cały skład zespołu realizującego event (jeśli zespół
projektowy będzie realizował event, w wykazie uczestników należy uwzględnić również te osoby; proszę
uwzględnić informacje o zaangażowaniu obcokrajowców - wskazanie zagranicznych członków zespołu jest
premiowane dodatkowymi punktami, w tym przypadku proszę podać, z jakiego kraju/uczelni zagranicznej
student/doktorant/pracownik przyjechał):

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………..
7.

Opis Eventu (proszę opisać, jakie działanie jest proponowane i w jaki sposób będzie zrealizowane; proszę
uwzględnić, do kogo event jest adresowany):

…………………………………………………………………………………………………………………………..……………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
8. Uzasadnienie realizacji Eventu (proszę opisać, dlaczego proponowany event warto zrealizować,
uwzględniając jego interkulturowy wymiar oraz zasięg, np. lokalny, regionalny, itp.,; proszę zaprezentować wymiar
międzykulturowy, w tym zaakcentować niwelowanie różnic kulturowych, rasowych, etnicznych, płciowych czy
religijnych; proszę podać szacowaną liczbę odbiorców**)

…………………………………………………………………………………………………………………………………..………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
9. Wersje językowe Eventu dla odbiorców (proszę podać, w jakich językach będzie realizowany event; jeśli
w trakcie eventu język nie będzie kluczowym medium dla przedstawianych treści i wartości kulturowych, proszę
wskazać odniesienia do kultur innych krajów bądź obszarów świata)

…………………………………………………………………………………………………………………………………..………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

10. Informacja i promocja Eventu (proszę przedstawić przewidziane działania marketingowe, PR-owe i w
mediach społecznościowych, planowaną fotodokumentację i wideodokumentację eventu):

…………………………………………………………………………………………………………………………………..………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
11.

Czasowo-przestrzenne ramy realizacji Eventu (planowany czas potrzebny do przeprowadzenia/realizacji
eventu; planowany termin realizacji; harmonogram działań Uczestnika, miejsce realizacji eventu):

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………..………………………………………………………………………..
12.

Kosztorys (planowane wydatki, wykaz środków potrzebnych do realizacji eventu uwzględniający cenę
ich zakupu):

…………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………..
13.

Dane osobowe i kontaktowe opiekuna koła naukowego Uczestnika (imię nazwisko, e-mail):
…………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………
Data i podpis przewodniczącego
zespołu eventowego

14. Opinia opiekuna koła naukowego:
…………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………
Data i podpis opiekuna koła naukowego

15. Oświadczenia:
Oświadczam, że zgłoszony projekt Eventu pt. .....................................................................
...............................................................................................................................................
został napisany przez zespół samodzielnie i nie zawiera treści uzyskanych w sposób
niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa.

………..…………………………………………….
przewodniczący zespołu eventowego

16. Zgody
1) Niniejszym, wyrażam zgodę na wykorzystanie moich danych osobowych (imię, nazwisko, e-mail, telefon
kontaktowy w konkursie „International NCU Campus” realizowanym w ramach projektu:
„iNternationalization aCtions at University – NCU 4U”, w którym uczestniczyłam/uczestniczyłem, w celu
realizacji Konkursu i projektu.

Podstawą dla wykorzystania danych jest moja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO*), którą mogę wycofać w
każdym czasie (wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem wykorzystania danych w
okresie, gdy zgoda obowiązywała). Przekazanie danych dla realizacji ww. celów jest dobrowolne.
Dane mogą być przekazywane podmiotom współpracującym z Organizatorem konkursu przy realizacji
ww. zadań - zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. Dane osobowe będą wykorzystywane
przez okres do 5 lat od momentu zakończenia udziału danej osoby w programie lub działaniu
realizowanym przez Organizatora lub do momentu ewentualnego wycofania zgody.
Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo:
1) żądania od Organizatora dostępu do moich danych osobowych,
2) sprostowania, usunięcia lub ograniczenia wykorzystania moich danych osobowych,
3) wniesienia sprzeciwu wobec wykorzystania moich danych osobowych,
4) wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
- na zasadach określonych w RODO.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: iod@umk.pl, tel. 56 611 2742.

………..…………………………………………….
przewodniczący zespołu eventowego

członkowie zespołu realizującego event:
…………………………………………………….
……………………………………………………
…………………………………………………..

………………………………………………………….
Opiekun zespołu/koła naukowego

Oświadczam, że wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody na publikację na stronie www Uniwersytetu Mikołaja
Kopernika w Toruniu oraz Facebooku uczelni nazwy koła/zespołu wraz z nazwą Eventu, przesłanej relacji z
Eventu oraz na wykorzystanie wizerunku Wykonawców Eventu w postaci foto- i wideorelacji do celów
promocyjnych oraz w związku z realizacją konkursu oraz, że osoby biorące udział w Evencie wyraziły zgodę
na publikację wizerunku.
………..…………………………………………….
przewodniczący zespołu eventowego

członkowie zespołu realizującego Event:
…………………………………………………….
………………………………………………..
………………………………………………..

*

Karta jest edytowalna i można zwiększyć liczbę linii opisu poszczególnych pozycji.
** Jeśli liczba odbiorców eventu jest trudna do oszacowania, proszę wyjaśnić dlaczego.
*** rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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 119 z 04.05.2016, str. 1).

