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delegacji polskiej do Sta³ego Kongresu W³adz
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Witold Namer³a - absolwent polonistyki,
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bli¿ejUczelni
CZASOPISMO STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU W POZNANIU

PRZEDSTAWIAMY SIÊ…

ZAPRASZAMY DO WSPÓ£PRACY
Wszystkich absolwentów Uniwersytetu w Poznaniu zapraszamy - tak do wstêpowania 

do SAUP - jak i do wspó³pracy przy tworzeniu czasopisma „Bli¿ej Uczelni”. 
Jeœli masz ciekawy pomys³, mieszkasz w interesuj¹cym miejscu, lubisz i umiesz pisaæ

krótkie notatki, d³ugie artyku³y, felietony czy wiersze i chcia³byœ wspó³redagowaæ 
nasz¹ gazetê, napisz do nas na adres: blizej-uczelni@wp.pl

Drogie Kole¿anki i Koledzy, 
Cz³onkowie SAUP,
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z radoœci¹ przesy³amy na Wasze skrzynki pierwszy numer czasopisma 
naszego Stowarzyszenia pt. „Bli¿ej Uczelni”. Tytu³em wskazujemy nasz¹ chêæ wiêkszego 
zaanga¿owania w ¿ycie Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. O tym, jakie dzia³ania
podjêliœmy, by to zrealizowaæ mo¿ecie przeczytaæ poni¿ej. Wydaje siê, ¿e w bie¿¹cym
roku bêdzie to jeszcze bardziej mo¿liwe, bowiem Alma Mater Posnaniensis obchodzi 
90-lecie swojej dzia³alnoœci, a SAUP chce aktywnie w³¹czyæ siê w ten jubileusz. 

Bêd¹c „Bli¿ej Uczelni”, chcemy jednoczeœnie byæ bli¿ej Was - naszych cz³onków 
i sympatyków, wszystkich Absolwentów Uniwersytetu w Poznaniu. Tworz¹c nasze 
czasopismo, który pocz¹tkowo ukazywaæ siê bêdzie jako kwartalnik, pragniemy docieraæ
bezpoœrednio do Was, a za Waszym poœrednictwem tak¿e do innych Absolwentów.
Chcemy informowaæ Was o podejmowanych przez nas inicjatywach i planowanych
spotkaniach i imprezach. 

Zachêcamy do wspó³pracy przy tworzeniu „Bli¿ej Uczelni” - czekamy na Wasze
pomys³y oraz materia³y. 

Maj¹c nadziejê, ¿e w jak najwiêkszym gronie zobaczymy siê na spotkaniu
noworocznym w Teatrze Wielkim, ju¿ teraz ¿yczymy wiele pomyœlnoœci i szczêœcia 
w Nowym Roku.

Zarz¹d SAUP

W³adze UAM i Zarz¹d SAUP na spotkaniu noworocznym w 2008 roku
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Miniony rok dzia³alnoœci SAUP
by³ bardzo intensywny 
i up³yn¹³ g³ównie na dzia³a-

niach maj¹cych na celu aktywizacjê
Stowarzyszenia, upowszechnienie 
w Poznaniu i Wielkopolsce - zarówno
w œrodowisku uniwersyteckim, jak 
i poza nim - informacji o dzia³alnoœci
SAUP oraz pozyskiwaniu nowych
cz³onków. 

Dwa razy w tygodniu w naszej
siedzibie odbywaj¹ siê dy¿ury
Cz³onków Zarz¹du. SAUP zdoby³
dwóch sponsorów: Fundacjê Uniwer-
sytetu im. Adama Mickiewicza, z któr¹
œciœle wspó³pracujemy od pocz¹tku
dzia³alnoœci i PKO Bank Polski. 

W lutym 2008 r. odby³o siê trady-
cyjne spotkanie noworoczne 
w Teatrze Wielkim w Poznaniu po³¹-
czone ze spektaklem operowym
„Henryk IV na ³owach”. Jerzy Kepel,
przewodnicz¹cy SAUP uroczyœcie
wrêczy³ wówczas pierwsze legitymacje
Stowarzyszenia osobom zas³u¿onym
oraz najm³odszemu cz³onkowi SAUP.
Dokument posiada ciekawy,
nowoczesny wizerunek, nawi¹zuj¹cy
do UAM. Jest nie tylko elementem
wyró¿niaj¹cym nas - mo¿na dziêki niej
otrzymaæ zni¿ki i bonusy przy korzys-
taniu z us³ug i produktów instytucji
wspó³pracuj¹cych z SAUP. W maju 
i czerwcu 2008 r. byliœmy na uroczys-
toœciach absolutoryjnych wszystkich
Wydzia³ów UAM - gratulowaliœmy
wszystkim absolwentom ukoñczenia

studiów i zapraszaliœmy do naszego
Stowarzyszenia. Stowarzyszenie by³o
obecne podczas wmurowania aktu
erekcyjnego i ods³oniêcia kamienia
upamiêtniaj¹cego rozpoczêcie budowy
nowej siedziby Wydzia³u Prawa 
i Administracji przy al. Niepodleg³oœci.

Wiosn¹ 2008 r., przed wyborami
nowych w³adz Uniwersytetu zorgani-
zowaliœmy debaty z kandydatami na
rektorów. Wznowiliœmy te¿ cykl
„Spotkanie z wybitnym Absolwen-
tem”. Pierwszym goœciem by³  prof.
dr. hab. Piotr Tryjanowski, ekolog
behawioralny na UAM, ekspert 
w Miêdzyrz¹dowym Panelu ds. Zmian
Klimatu, który opowiada³ o zmianach
klimatycznych i ich wp³ywie na ¿ycie
przeciêtnego cz³owieka. Spotkaliœmy
siê tak¿e z £ukaszem Tarnaw¹ z PKO
Banku Polskiego, który w sposób
przystêpny i zrozumia³y opowiedzia³ 
o przyczynach i skutkach, zw³aszcza
tych odczuwalnych dla przeciêtnego
cz³owieka, kryzysu finansowego 
na œwiecie. Warto podkreœliæ, ¿e
spotkania organizowane s¹ nie tylko
dla cz³onków i absolwentów UAM, 
ale tak¿e dla spo³ecznoœci akademickiej
i wszystkich poznaniaków. 

Pod koniec roku grupa
cz³onków SAUP zwiedza³a nowe
siedziby 3 Wydzia³ów: Biologii,
Fizyki oraz Nauk Geograficznych 
i Geologicznych, które mieszcz¹
siê na terenie Campusu na
Morasku. 

R ok 2009 up³ynie pod znakiem jubileuszu 90-lecia istnienia Uniwersytetu
w Poznaniu. Stowarzyszenie Absolwentów aktywnie w³¹czy siê w przygo-
towanie obchodów i bêdzie w nich uczestniczyæ.

Rok 2009 rozpoczniemy… BALEM MASKOWYM. Tradycyjnie ju¿ zapraszamy
wszystkich Pañstwa na spotkanie w Teatrze Wielkim. Tym razem w niedzielê 
15 lutego, o godz. 19.00  wspólnie obejrzymy w³osk¹ operê „Bal Maskowy”
Giuseppe Verdiego. Bilety na ten spektakl s¹  do nabycia od  5 stycznia  br. 
w cenie ulgowej 35 z³ dla okazicieli legitymacji cz³onkowskiej SAUP.
Bezpoœrednio po spektaklu zapraszamy Absolwentów na spotkanie przy lampce
wina w Operowej Palarni - przygotowujemy te¿ specjalna niespodziankê - warto
wiêc przyjœæ do Opery.

Wiosn¹ planujemy wycieczkê autokarow¹ do bazy edukacyjnej UAM 
w Bia³ej Górze. Bêdziemy tak¿e kontynuowaæ spotkania z ciekawymi ludŸmi. 

Zachêcamy do korzystania z oferty instytucji wspó³pracuj¹cych z SAUP - m.in.
z tañszych biletów na wybrane przedstawienia w Teatrze Nowym i koncerty 
w Filharmonii. O szczegó³ach bêdziemy Was na bie¿¹co informowaæ.
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wczoraj dziœ i jutro

Co zrobiliœmy

W planach

Spotkanie na temat kryzysu finansowego

Zaciekawiona publicznoœæ

£ukasz Tarnawa z PKO BP t³umaczy zawi³oœci kryzysu
finansowego
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Wycieczka do Kampusu Morasko
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wczoraj dziœ i jutro
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Uniwersytet zmienia siê z tygodnia na
tydzieñ. Poszczególne Wydzia³y
przeprowadzaj¹ siê, a Campus na

Morasku rozrasta siê w szybkim tempie.
Wiedziona ciekawoœci¹, grupa absolwentów 
z SAUP postanowi³a zwiedziæ nowe siedziby 
3 Wydzia³ów: Biologii, Fizyki oraz Nauk
Geograficznych i Geologicznych.

Dr Miros³awa Dabert - Kierownik Wydzia-
³owej Pracowni Technik Biologii Molekularnej
oprowadzi³a nas po Wydziale Biologii. Sam
budynek i wspaniale zaprojektowana zieleñ
wzbudzi³y ogólny zachwyt. W Pracowni 
Sekwencjonowania DNA, dr Miros³awa
Dabert w sposób przystêpny i zrozumia³y
dokona³a prezentacji dzia³ania i funkcji 
analizatora DNA. Dodatkow¹ atrakcj¹ sta³ siê
osobisty w¹tek cz³onka Stowarzyszenia 
- Henryka Kaczmarka. Okaza³o siê, ¿e jego syn,
w ramach pracy magisterskiej na Wydziale
Sztuk Piêknych, zaprojektowa³ dla tego Wydzia³u
witra¿e w holu g³ównym. Na poparcie swoich
s³ów dumny ojciec przedstawi³ liczne zdjêcia 
z pracy magisterskiej. Witra¿e - zastêpuj¹ce
obecnie g³adkie szyby, piêknie komponowa³y
siê z roœlinnoœci¹, architektur¹ i wszystkim siê
podoba³y.

Na Wydziale Fizyki powita³ nas - w imieniu
Dziekana - prof. dr hab. Adam Lipowski,
Prodziekan ds. Naukowych. Po krótkim
wyk³adzie wywi¹za³a siê dyskusja. Nastêpnie,

dr Aleksandra Jendrzejak z Oœrodka Dydakty-
czno-Medialnego Wydzia³u Fizyki zaprezen-
towa³a kilka laserów, opisuj¹c ich zasadê 
dzia³ania i zastosowanie  w praktyce, a na
zakoñczenie wyœwietli³a film o historii 
Uniwersytetu w Poznaniu. Patriotyczny 
i wznios³y nastrój filmu wywo³a³ wzruszenie 
u niektórych s³uchaczy.

Na Wydziale Nauk Geograficznych 
i Geologicznych dr Barbara Maækiewicz z Insty-
tutu Geografii Spo³eczno-Politycznej i Gospo-
darki Przestrzennej wyg³osi³a wyk³ad na temat
struktury organizacyjnej i aktualnie prowadzo-
nych wa¿niejszych badañ. Dyskusjê na temat
„Jak by³o dawniej?” wywo³a³ jeden 
z aktywniejszych cz³onków SAUP, wspomi-

nany wczeœniej Henryk Kaczmarek - jak siê
okaza³o - równie¿ absolwent geografii.

Na zakoñczenie wycieczki - pod przewodnic-
twem prof. dr hab. Leszka Kolendowicza czêœæ
uczestników wjecha³a wind¹, a czêœæ  przesz³a
pieszo - na punkt widokowy znajduj¹cy siê 
na dachu Instytutu Geografii. Pan Profesor
opisa³ znajduj¹cy siê tam sprzêt i jego 
zastosowanie do badañ naukowych Instytutu.
Dodatkowo podziwialiœmy piêkny widok
ca³ego Campusu Morasko i okolicy.

Wszyscy uczestnicy wycieczki uznali czas
spêdzony na Morasku za bardzo ciekawy.
Dostrzegliœmy ogromny postêp w warunkach
nauczania m³odzie¿y studenckiej UAM, jak 
i pracy naukowców UAM.

Cz³onkiem Stowarzyszenia mo¿e byæ ka¿dy absolwent Uniwersytetu 
Poznañskiego i Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Cz³onek Stowarzyszenia
ma prawo do czynnego i biernego udzia³u w wyborach do w³adz 
Stowarzyszenia, uczestnictwa w zjazdach, zebraniach, sesjach naukowych, 
kursach i konferencjach organizowanych przez Stowarzyszenie, wyst¹pienia 
do w³adz Stowarzyszenia z wnioskami i postulatami, korzystania z form
pomocy kole¿eñskiej, a tak¿e posiadania legitymacji cz³onkowskiej i noszenia
odznak Stowarzyszenia.

Chc¹c zostaæ cz³onkiem  SAUP wystarczy wype³niæ deklaracjê, któr¹ mo¿na
otrzymaæ w siedzibie SAUP w godzinach dy¿urów lub pobraæ na stornie 
internetowej www.saup.poznan.pl. Po wype³nieniu i podpisaniu trzeba 
dostarczyæ j¹ do Stowarzyszenia - osobiœcie lub poczt¹. Potem nale¿y op³aciæ
sk³adki. Nastêpnie SAUP przygotuje legitymacjê i ju¿ absolwent mo¿e korzystaæ
z praw i przywilejów, jakie wynikaj¹ z przynale¿noœci do Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie Absolwentów Uniwersytetu w Poznaniu ma siedzibê 
w gmachu Collegium Minus (ul. Wieniawskiego 1), pokój nr 317, II piêtro, 
tel. 061 829 44 79.

Dy¿ury cz³onków Zarz¹du w siedzibie Stowarzyszenia odbywaj¹ siê dwa razy
w tygodniu: we wtorki w godz. 16.00-18.00 i czwartki w godz. 11.00-13.00.

Wszystkie informacje dotycz¹ce SAUP znaleŸæ mo¿na na stronie 
internetowej SAUP www.saup.poznan.pl

Dokument posiada ciekawy, nowoczesny
wizerunek, nawi¹zuj¹cy do UAM. 
Jest nie tylko elementem wyró¿niaj¹cym nas 
- mo¿na dziêki niej otrzymaæ zni¿ki i bonusy
przy korzystaniu z us³ug i produktów 
instytucji wspó³pracuj¹cych z SAUP.

Tym siê legitymujemy Warto wiedzieæ

Absolwenci Na Morasku
Cz³onkowie Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu w Poznaniu 
odbyli interesuj¹c¹ wycieczkê po nowoczesnych obiektach UAM na Morasku.
Organizatorem by³a Aleksandra Kokorniak, Cz³onek Zarz¹du SAUP

Na dachu
Instytutu
GeografiiFO
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1. Konkurs literacki dla absolwentów UAM na wspomnienia
pt. „Moje studia - 10, 20… 90 lat temu” zwany dalej
„konkursem”, organizowany jest przez Stowarzyszenie Absol-
wentów Uniwersytetu w Poznaniu oraz redakcjê miesiêcznika
„¯ycie Uniwersyteckie”, z siedzib¹ w Poznaniu, ul. Wieniaw-
skiego 1, zwanych dalej „Organizatorem”. Celem konkursu jest
aktywizacja absolwentów UAM i w³¹czenie ich w obchody
jubileuszu 90-lecia UAM.

2. Konkurs rozpoczyna siê w dniu 1 lutego 2009 r. 
o godz. 0:00. 

3. W konkursie mo¿e  wzi¹æ udzia³ ka¿dy  absolwent UAM 
z wyj¹tkiem cz³onków Komisji Konkursowej, który 
w terminie do 31 marca 2009 r. przeœle elektronicznie na adres
mailowy: redakcja@amu.edu.pl lub w formie papierowej na
adres: „¯ycie Uniwersyteckie”, ul. Wieniawskiego 1, 61-734
Poznañ prawid³owe zg³oszenia konkursowe, zwane dalej
„zg³oszeniem” oraz oœwiadczenia stanowi¹ce za³¹czniki 
do niniejszego regulaminu.  Absolwent, który przeœle zg³oszenie,
staje siê uczestnikiem konkursu. Organizator nie zwraca prac
nades³anych na konkurs zarówno w formie elektronicznej, jak 
i papierowej.

4. Zg³oszenie powinno  zawieraæ: 

a) s³owo „Konkurs literacki” w tytule  e-maila lub na kopercie,
b) dane uczestnika konkursu (imiê, nazwisko, adres, telefon

kontaktowy),
c) pracê literack¹ w formie wspomnieñ - w wersji elektroni-

cznej lub papierowej.
d) oœwiadczenie o posiadaniu praw autorskich do pracy 

literackiej - wzór oœwiadczenia stanowi  za³¹cznik nr 1 
do niniejszego regulaminu,

e) zgodê na przetwarzanie danych osobowych, o treœci
zgodnej z za³¹cznikiem nr 2 do niniejszego regulaminu,

5. Wys³anie zg³oszenia jest równoznaczne z akceptacj¹ przez
uczestnika konkursu zasad regulaminu konkursu. 

6. Rozstrzygniêcie Konkursu nast¹pi dnia 9 kwietnia 2009 r.
Zawiadomienia o wygraniu w konkursie zostan¹ wys³ane 
do uczestników do dnia 24 kwietnia 2009 r. 

7. Komisja Konkursowa dokonywaæ bêdzie oceny
nades³anych prac i wyboru najlepszych w nastêpuj¹cym
uk³adzie:

a) jedno pierwsze miejsce 
b) jedno drugie miejsce 
c) jedno trzecie miejsce 
d) dwa wyró¿nienia 

8. Nagrodami w konkursie bêd¹ gad¿ety promocyjne UAM
oraz pozyskanych Sponsorów.

9. W sk³ad Komisji Konkursowej wchodz¹:
a) Przedstawiciel UAM
b) Przedstawiciel redakcji „¯ycia Uniwersyteckiego”
c) Przedstawiciel SAUP

10. Autor nagrodzonej pracy zostanie pisemnie
powiadomiony o wygranej oraz formie wrêczenia nagrody.

11. Nie jest mo¿liwe dokonanie zamiany nagrody na inn¹ 
lub na ekwiwalent pieniê¿ny.

12. Uczestnik konkursu, wysy³aj¹c pracê na adres wskazany
w pkt 3 niniejszego regulaminu, wyra¿a tym samym zgodê, aby
praca zosta³a utrwalone technik¹ drukarsk¹ oraz elektroniczn¹,
w ca³oœci lub w czêœci, zwielokrotniona, opublikowana 
w czasopiœmie „Bli¿ej Uczelni”, miesiêczniku „¯ycie Uniwersy-
teckie” lub innych wydawnictwach zwi¹zanych z jubileuszem
90-lecia UAM i rozpowszechnione, w tym tak¿e wprowadzone
do pamiêci komputera, opublikowane na portalu 
UAM - www.amu.edu.pl i SAUP - www.saup.poznan.pl. 
Za publikacjê prac autorzy nie otrzymuj¹ wynagrodzenia. 

13. Decyzje Komisji Konkursowej dotycz¹ce wyboru prac 
i przyznania nagrody dla ich autorów s¹ ostateczne. 

14. Regulamin niniejszego konkursu wraz z za³¹cznikami jest
dostêpny na portalu UAM - www.amu.edu.pl i SAUP -
www.saup.poznan.pl oraz w siedzibie SAUP, ul.Wieniawskiego 1,
pokój 317 w terminach dy¿urów Cz³onków Zarz¹du 
tj. we wtorki w godz. 16.00-18.00, w czwartki 
w godz. 11.00-13.00.

konkursy

4 |  B L I ¯ E J  U C Z E L N I |  2 0 0 9

Absolwenci naszej uczelni to ogromna rzesza osób. Do tego grona
nale¿¹ zarówno absolwenci UAM, jak i Uniwersytetu Poznañskiego. 

Dla wiêkszoœci z nas studia to pewien etap m³odoœci, zamkniêty ju¿
etap ¿ycia. Niektórzy zwi¹zali siê z Uniwersytetem na sta³e, zawodowo.
Inni powêdrowali  w œwiat.

Niezale¿nie jednak od tego, jak potoczy³y siê dalsze losy, pocz¹tek
mieliœmy podobny. Studiowanie, zajêcia wyk³ady, zabawy,  mi³oœci,
potem wejœcie w prawdziwie doros³e ¿ycie. To s¹ chwile, do których
wracamy, wa¿ne w ¿yciu ka¿dego z nas. Z biegiem lat wspominamy je
z coraz wiêksz¹ nut¹ sentymentu.

W tym  jubileuszowym  dla naszego Uniwersytetu roku, chcielibyœmy
wspólnie ten obraz odœwie¿yæ, przypomnieæ, utrwaliæ, dlatego 
Stowarzyszenie wraz z redakcj¹ „¯ycia Uniwersyteckiego” og³asza dwa
konkursy: na wspomnienia i na pami¹tkow¹ fotografiê 
z tamtych lat. 

Podzielcie siê wspomnieniami. Napiszcie, opiszcie, 
przypomnijcie... Z przepastnych szuflad i kartonów ze szparga³ami
wyjmijcie zdjêcia, fotografie, na których byliœcie studentami.
Byliœcie m³odzi, pe³ni zapa³u, marzeñ... Zapraszamy 

A oto konkursowe regulaminy 

Przypomnij, jak za dawnych  lat...

Moje studiowanie
REGULAMIN KONKURSU LITERACKIEGO DLA ABSOLWENTÓW UAM



konkursy
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1. Konkurs fotograficzny dla absolwentów UAM pt. „Moje
studia w obiektywie” zwany dalej „konkursem”, organizo-
wany jest przez Stowarzyszenie Absolwentów Uniwersytetu 
w Poznaniu oraz redakcjê miesiêcznika „¯ycie Uniwersyteckie”,
z siedzib¹ w Poznaniu, ul.Wieniawskiego 1, zwanych dalej
„Organizatorem”. Celem konkursu jest aktywizacja absolwen-
tów UAM i w³¹czenie ich w obchody jubileuszu 90-lecia UAM.

2. Konkurs rozpoczyna siê w dniu 1 lutego 2009 r. 
o godz. 0:00. 

3. W konkursie mo¿e  wzi¹æ udzia³ ka¿dy  absolwent UAM 
z wyj¹tkiem cz³onków Komisji Konkursowej, który w terminie
do 31 marca 2009 r. przeœle elektronicznie na adres mailowy:
redakcja@amu.edu.pl lub w formie papierowej na adres:
„¯ycie Uniwersyteckie”, ul.Wieniawskiego 1, 61-734 Poznañ
prawid³owe zg³oszenia konkursowe, zwane dalej „zg³osze-
niem” oraz oœwiadczenia stanowi¹ce za³¹czniki do niniejszego
regulaminu.  Absolwent, który przeœle zg³oszenie,  staje siê
uczestnikiem konkursu. Organizator nie zwraca fotografii
nades³anych na konkurs elektronicznie, a fotografie przes³ane
w formie papierowej - zwraca na pisemne ¿¹danie Uczestnika
konkursu.

4. Zg³oszenie powinno  zawieraæ: 

a. s³owo „Konkurs fotograficzny” w tytule  e-maila lub na
kopercie,

b. dane uczestnika konkursu (imiê, nazwisko, adres, telefon
kontaktowy),

c. fotografiê (lub fotografie - nie wiêcej ni¿ 3) - w wersji elektro-
nicznej w formacie JPEG o maksymalnym rozmiarze
1200x1600 pikseli ka¿da; w wersji papierowej - w dowolnym
formacie i technice, umo¿liwiaj¹cej jednak przeniesienie 
na format elektroniczny,

d. tytu³ i opis fotografii (do 1/2 strony A4, czcionka Arial 12)
- gdzie i w jakich warunkach zosta³a zrobiona, 

e. oœwiadczenie o posiadaniu praw autorskich do fotografii -
wzór oœwiadczenia stanowi  za³¹cznik nr 1  do niniejszego 
regulaminu,

f. zgodê na przetwarzanie danych osobowych, o treœci 
zgodnej z za³¹cznikiem nr 2 do niniejszego regulaminu,

5. Wys³anie zg³oszenia jest równoznaczne z akceptacj¹ przez
uczestnika konkursu zasad regulaminu konkursu. 

6. Rozstrzygniêcie Konkursu nast¹pi dnia 9 kwietnia 2009 r.
Zawiadomienia o wygraniu w konkursie zostan¹ wys³ane 
do uczestników do dnia 24 kwietnia 2009 r. 
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7. Komisja Konkursowa dokonywaæ bêdzie oceny
nades³anych fotografii i wyboru fotografii najlepszych 
w nastêpuj¹cym uk³adzie:

a) jedno pierwsze miejsce 
b) jedno drugie miejsce 
c) jedno trzecie miejsce 
d) dwa wyró¿nienia 

8. Nagrodami w konkursie bêd¹ gad¿ety promocyjne UAM
oraz pozyskanych Sponsorów.

9. W sk³ad Komisji Konkursowej wchodz¹:
a) Przedstawiciel UAM
b) Przedstawiciel redakcji „¯ycia Uniwersyteckiego”
c) Przedstawiciel SAUP

10. Autor nagrodzonej fotografii zostanie pisemnie
powiadomiony o wygranej oraz formie wrêczenia nagrody.

11. Nie jest mo¿liwe dokonanie zamiany nagrody na inn¹ 
lub na ekwiwalent pieniê¿ny.

12. Uczestnik konkursu, wysy³aj¹c fotografie na adres
wskazany w pkt 3 niniejszego regulaminu, wyra¿a tym samym
zgodê, aby fotografie te zosta³y utrwalone technik¹ drukarsk¹
oraz, w ca³oœci lub w czêœci, zwielokrotnione, opublikowane 
w czasopiœmie „Bli¿ej Uczelni” i miesiêczniku „¯ycie Uniwer-
syteckie” i rozpowszechnione, w tym tak¿e wprowadzone 
do pamiêci komputera, opublikowane na portalu UAM -
www.amu.edu.pl i SAUP - www.saup.poznan.pl, a tak¿e 
wykorzystane w publikacjach i podczas imprez zwi¹zanych 
z obchodami 90-lecia UAM. Za publikacjê i inne wykorzystanie
zdjêæ przez Organizatora autorzy zdjêæ nie otrzymuj¹ 
wynagrodzenia. 

13. Publikacja fotografii mo¿e nast¹piæ od pierwszego dnia
trwania konkursu i nie jest jednoznaczna z nagrodzeniem zdjêcia.

14. Decyzje Komisji Konkursowej dotycz¹ce wyboru
fotografii i przyznania nagrody dla ich autorów s¹ ostateczne. 

15. Regulamin niniejszego konkursu wraz z za³¹cznikami 
jest dostêpny na portalu UAM - www.amu.edu.pl i SAUP -
www.saup.poznan.ploraz w siedzibie SAUP, ul.Wieniawskiego 1,
pokój 317 w terminach dy¿urów Cz³onków Zarz¹du 
tj. we wtorki w godz. 16.00-18.00, w czwartki 
w godz. 11.00-13.00.

S P O N S O R Z Y:  


