
REGULAMIN KONKURSU 

 

I. Postanowienia ogólne. 

1. Organizatorem Konkursu jest Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa  
w Koszalinie, ul. Leśna 1 75-582 Koszalin,  zwana w dalszej części Regulaminu 
także: „Organizatorem”. 

2. Konkurs zostanie przeprowadzony w okresie od 9 lipca 2019r. do 12 lipca 
2019 r. 

3. Celem konkursu jest propagowanie wśród młodzieży wiedzy z zakresu sportu, 
pedagogiki, bezpieczeństwa oraz nauk o zdrowiu, które szeroko rozumiane 
stanowią dziedziny studiów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej 
w Koszalinie. 

4. Nazwa konkursu: „Wygraj miejsce w akademiku” 

5. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie 
internetowej www.pwsz-koszalin.pl; Szczegółowe informacje na temat 
konkursu można uzyskać pod numerem telefonu 94 342 67 66 w. 25 lub za 
pośrednictwem poczty elektronicznej pwsz-koszalin@wp.pl 

6. Fundatorem nagród jest Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie. 

 

II. Zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie. 

7. Uczestnikiem Konkursu zostaje osoba niebędąca studentem PWSZ 
w Koszalinie, która dokonała prawidłowego zgłoszenia do Konkursu na adres: 
pwsz-koszalin@wp.pl 

8. Laureatem Konkursu może zostać osoba posiadająca świadectwo dojrzałości 
niebędąca studentem PWSZ w Koszalinie, która dokonała prawidłowego 
zgłoszenia do Konkursu na adres: pwsz-koszalin@wp.pl 

9.  Za prawidłowe uznaje się zgłoszenie zawierające: 

a/ dane uczestnika, tj. imię, nazwisko, miejscowość zamieszkania, adres poczty 
elektronicznej oraz numer telefonu, pod którym organizator będzie się 
kontaktował z uczestnikiem (dalej: Telefon Kontaktowy), zgodę na 
przetwarzanie danych osobowych 

b/ wykonanie zadania konkursowego. 

9. Jedna osoba może dokonać tylko jednego zgłoszenia do Konkursu i może  
wygrać tylko jeden raz. 

III. Zadanie Konkursowe. 

10. Zadanie konkursowe polega na podaniu odpowiedzi na jeden z zestawów 
pytań z dziedziny sportu, dietetyki, kosmetologii, pedagogiki, bezpieczeństwa lub 
wiedzy o zdrowiu, które zostaną opublikowane Głosie Koszalińskim w 
dniach 9-12 lipca 2019r. 

11. Odpowiedzi należy przesłać do dnia 16 lipca 2019 roku, na adres: pwsz-
koszalin@wp.pl, podając w temacie maila „konkurs”, a w treści imię, nazwisko  
i dane kontaktowe: imię, nazwisko, miejscowość zamieszkania, adres poczty 
elektronicznej oraz Telefon Kontaktowy; 



IV. Przyznanie Nagród. 

12. W dniu 17 lipca, komisja konkursowa wyłoniona przez Organizatora złożona z 
3 przedstawicieli PWSZ w Koszalinie, wybierze po jednym najbardziej 
prawidłowym zestawie odpowiedzi z każdej konkursowej dziedziny (powyżej 50% 
poprawnych odpowiedzi). W przypadku więcej niż jednego zgłoszenia 
spełniającego w/w kryterium, o wyborze  zadecyduje losowanie. Następnie, w 
drodze losowania, zostanie wyłoniony Laureat Nagrody Głównej. 

V. Nagrody. 
13. Nagrodami w konkursie są: 

a) Nagroda Główna: bezpłatne miejsce w Domu Studenta PWSZ  
w Koszalinie na okres od 1 października 2019 do 30 czerwca 
2020. 

b) nagrody rzeczowe. 
14. O wyniku Konkursu Laureaci zostaną powiadomieni na adres elektroniczny 

podany w zgłoszeniu. 
15. Nagrody w Konkursie, wskazane w pkt. 13 zostaną wręczone 18 lipca 

w siedzibie Państwowej Wyższej Szkoły zawodowej w Koszalinie przy ul. Leśnej 
1. 

16. Warunkiem  realizacji nagrody głównej jest podjęcie przez Laureata studiów na 
jednym z kierunków w PWSZ w Koszalinie w roku akademickim 2019/2020.  
W przypadku niespełnienia tego warunku przed rozpoczęciem roku 
akademickiego lub przerwania studiów przez Laureata, traci on prawo do 
nagrody.  

17. Laureaci tracą prawo do nagród, zarówno nagród rzeczowych jak i Nagrody 
Głównej (także po ich wydaniu) w wypadku ujawnienia, że zostali laureatami 
pomimo naruszenia postanowień lub wbrew postanowieniom Regulaminu. 

18. Nagroda nie podlega zamianie na jakikolwiek ekwiwalent. 

19. W przypadku braku możliwości doręczenia nagrody z przyczyn nieleżących po 
stronie Organizatora, Laureat traci prawo do nagrody. 

20. Nagrody nieprzekazane Laureatom z przyczyn leżących po stronie 
Uczestników, pozostają do dyspozycji Fundatora. 

 

VI. Reklamacje. 

21. Prawo do składania reklamacji, w zakresie niezgodności przeprowadzenia 
Konkursu z niniejszym Regulaminem, służy każdemu Uczestnikowi w czasie 
trwania Konkursu oraz w terminie do 7 dni od daty zakończenia Konkursu. 
Organizator nie jest zobowiązany do rozpatrzenia reklamacji przesłanej po 
upływie powyższego terminu. 

22. Reklamacja dopuszczalna jest w formie pisemnej zastrzeżonej pod rygorem 
nieważności, skierowanej na adres Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w 
Koszalinie, ul. Leśna 1 75-582 Koszalin. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez 
Organizatora w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Powiadomienie  
o rozstrzygnięciu nastąpi listownie na adres podany przez Uczestnika 
składającego reklamację lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

23. Decyzje Organizatora w przedmiocie przyznania nagród i rozpatrzenia 
reklamacji są ostateczne i wiążące. 

 



VII. Postanowienia końcowe. 

24. Dane osobowe Uczestników zostaną wykorzystane zgodnie z ogólnym 
rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. 
Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyłącznie w celu prawidłowej realizacji Konkursu, 
ustalenia osób Laureatów oraz realizacji praw do Nagród, a po zakończeniu 
Okresu Konkursu i realizacji praw do Nagród zostaną poddane anonimizacji. 

25. Udział danego Uczestnika w Konkursie  poprzez wysłanie  drogą elektroniczną 
odpowiedzi na jeden z zestawów pytań, jest równoznaczny z: 

a/ wyrażeniem przez Uczestnika zgody na posłużenie się danymi osobowymi 
Uczestnika w celach wskazanych w pkt. 26 Regulaminu, 

b/ potwierdzeniem przez Uczestnika, że zapoznał się z zasadami Konkursu, nie 
wnosi żadnych zastrzeżeń i wyraża zgodę na związanie treścią niniejszego 
Regulaminu. 

26. Organizator może w celach reklamowych/ informacyjnych ujawnić dane 
personalne Laureatów za pomocą środków masowego przekazu. Laureaci, 
poprzez zgodę na udział we wręczeniu nagród, wyrażają zgodę na użycie, bez 
dodatkowego wynagrodzenia, swoich imion i nazwisk do celów 
reklamowych/informacyjnych prowadzonych przez lub na rzecz Organizatora. 

27. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie  
w każdym czasie, bez podania przyczyny. 

28. Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu. 


