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Aneks do Regulaminu Konkursu Lekcja historii i sztuki z Jackiem Kaczmarskim dla 

uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych województwa małopolskiego 

w roku szkolnym 2015/2016 

 

W Regulaminie Konkursu Lekcja historii i sztuki z Jackiem Kaczmarskim dla uczniów 

gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych województwa małopolskiego w roku szkolnym 

2015/2016 wprowadza się następującą zmianę: 

 

po punkcie III, dodaje się punkt IIIa zatytułowany: „Uprawnienia i nagrody laureatów 

konkursu w kategorii uczniowie szkół ponadgimnazjalnych” o treści: 

 

1. Nagrodą dla 4 laureatów w kategorii uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, jest przyznanie 

preferencyjnych warunków ubiegania się o przyjęcie na stacjonarne studia pierwszego stopnia, 

na następujące kierunki prowadzone przez Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego:  

a) filologia polska, specjalność  nauczycielska; 

b) filologia polska, specjalność antropologiczno – kulturowa; 

c) kulturoznawstwo, specjalność teksty kultury; 

d) polonistyka – komparatystyka. 

 

2. Wzór zaświadczenia finalisty konkursu określa załącznik nr 4 do Regulaminu konkursu,  

wzór laureata konkursu określa załącznik nr 5 do Regulaminu konkursu, stanowiący zarazem 

załącznik do porozumienia pomiędzy Organizatorami konkursu a Uniwersytetem 

Jagiellońskim. 

 

3. Laureaci konkursu, o których mowa w ust. 1 mogą być przyjmowani na studia stacjonarne 

pierwszego stopnia na kierunki wskazane w ust. 1 wyłącznie w roku kalendarzowym, w którym 

uzyskali świadectwo maturalne. Nieskorzystanie z uprawnień w tym terminie lub 

niedopełnienie któregokolwiek z warunków rekrutacji na studia w Uniwersytecie Jagiellońskim 

powoduje utratę tych uprawnień. 

 

4. Uniwersytet Jagielloński ma prawo wstrzymania lub zawieszenia naboru na wskazane 

w ust. 1 kierunki studiów. W takim przypadku laureatom, którzy zadeklarowali podjęcie tych 

studiów nie przysługują uprawnienia określone w niniejszym aneksie do Regulaminu. 

 

5. Jeżeli chęć do skorzystania z uprawnień w odniesieniu do danego kierunku studiów 

wskazanego w ust. 1 zadeklaruje większa liczba laureatów, niż liczba miejsc określona w ust. 1, 

wskazanie uprawnionego laureata należy do Organizatorów konkursu. 

 

6. Laureaci konkursu  wskazani w ust. 1 wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych 

osobowych, w szczególności imienia, nazwiska, numeru PESEL (a w przypadku osób 

nieposiadających numeru PESEL – numeru i serii paszportu) oraz danych teleadresowych przez 

Dział Rekrutacji na Studia Uniwersytetu Jagiellońskiego. 

 

7. Warunkiem przyjęcia na studia jest dopełnienie przez uprawnionego laureata konkursu 

wszystkich procedur i warunków określonych w zasadach naboru na studia w Uniwersytecie 



Jagiellońskim, w tym w szczególności dokonanie w wyznaczonym terminie rejestracji na 

studia, wniesienie opłaty rekrutacyjnej oraz dostarczenie w obowiązującym terminie 

zaświadczenia potwierdzającego uzyskanie tytułu laureata konkursu, do Działu Rekrutacji na 

Studia Uniwersytetu Jagiellońskiego. 

 

8. Organizatorzy konkursu zobowiązują się do przekazania listy laureatów konkursu 

uprawnionych do skorzystania z preferencyjnych warunków ubiegania się o przyjęcie na 

studia, wraz z ich danymi osobowymi i zgodą laureatów na ich przetwarzanie do Działu 

Rekrutacji na Studia Uniwersytetu Jagiellońskiego niezwłocznie po zakończeniu konkursu. 

 


