REGULAMIN KONKURSU
„Najlepsze zdjęcie Kalendarza Studenckiego WSZUiE 2017/2018"
zwany dalej: „Regulaminem”
1
DEFINICJE
Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:
a) „Konkurs” – Konkurs prowadzony pod nazwą: „Najlepsze zdjęcie Kalendarza Studenckiego WSZUiE
2017/2018” na zasadach określonych niniejszym Regulaminem.
b) „Organizator” – Organizatorem Konkursu jest Wyższa Szkoła Zdrowia, Urody i Edukacji w Poznaniu,
ul. Brzeźnicka 3, 60-133 Poznań, NIP 779-21-91-633.
c) „Uczestnik” – Uczestnikiem Konkursu może być pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do
czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
d) „Komisja Konkursowa” – w skład Komisji Konkursowej wchodzą trzej wytypowani przez Organizatora
pracownicy, którzy będą czuwać nad prawidłowością prowadzenia Konkursu. Do zadań Komisji Konkursowej
należy również wylosowanie Uczestników Konkursu, którym zostaną przyznane „Nagrody dodatkowe”.
e) „Nagrody główne” – Nagrody przyznane autorom zdjęć, według ilości głosów oddanych przez Internautów na
ich zdjęcia. Wygrywają fotografie z największą ilością głosów.
Nagrodzone zostaną miejsca 1-3.
f) „Nagrody dodatkowe” – 10 zestawów nagród, które rozstaną rozlosowane wśród uczestników konkursu,
którzy udostępnią na swoim profilu facebook informację o konkursie „Najlepsze zdjęcie Kalendarza Studenckiego
WSZUiE 2015/2016” oraz zagłosują minimum na jedno zdjęcie konkursowe.
g) „Aplikacja Konkursowa” – aplikacja, za pośrednictwem, której Uczestnik Konkursu będzie mógł wziąć udział w
Konkursie i zagłosować na wybrane zdjęcia. Aplikacja konkursowa będzie dostępna na fanpage WSZUiE w
Poznaniu pod adresem www.facebook.com/wszuie.
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POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Konkurs prowadzony jest w celu promocji Wyższej Szkoły Zdrowia, Urody i Edukacji w Poznaniu oraz Kalendarza
Studenckiego WSZUiE 2017/2018.
2. Konkurs ma charakter ogólnopolski, rozpoczyna się on w dniu 27.10.2017 r. o godzinie 15:00 i trwa do
12.11.2017 r. do godziny 15:00.
3. Konkurs nie podlega zatwierdzeniu w trybie określonym w ustawie z dnia 19 listopada 2009 roku o grach
hazardowych (Dz. U. Z 2009 r. Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.). Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą
losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, której wynik zależy od przypadku, ani żadną
inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
4. Konkurs będzie prowadzony i udostępniony za pośrednictwem Aplikacji Konkursowej dostępnej na fanpage
Wyższej Szkoły Zdrowia, Urody i Edukacji w Poznaniu www.facebook.com/wszuie.
5. Uczestnikiem Konkursu, na warunkach określonych w regulaminie Konkursu, może być każda osoba fizyczna,
powyżej 18 roku życia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Polski.
6. W trakcie trwania Konkursu Organizator może przesyłać Uczestnikom, za pomocą środków komunikacji
elektronicznej, wiadomości związane z przebiegiem Konkursu.
7. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.
8. Uczestnik może oddać dowolną ilość głosów (maksymalnie 12), jednak maksymalnie jeden głoś na dane zdjęcie
w czasie trwania konkursu.
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ZASADY PROWADZENIA KONKURSU
1. Aby wziąć udział w Konkursie należy spełnić warunki:
a) Zapoznać się z treścią Zasad Konkursu zamieszczoną na fanpage Wyższej Szkoły Zdrowia, Urody i Edukacji w
Poznaniu www.facebook.com/wszuie oraz regulaminem konkursu zamieszczonego na stronie www.wszuie.pl,
wyrazić zgodę na postanowienia Regulaminu oraz wyrazić zgodę na pozostałe oświadczenia zawarte w Aplikacji
Konkursowej.
b) Oddać głos na dowolne zdjęcie konkursowe za pośrednictwem aplikacji na fanpage Wyższej Szkoły Zdrowia,
Urody i Edukacji w Poznaniu www.facebook.com/wszuie oraz udostępnić na swoim profilu facebook informację
o konkursie „Najlepsze zdjęcie Kalendarza Studenckiego WSZUiE 2017/2018”.
2. Spełnienie warunków określonych w ustępie 1 pkt a-b niniejszego paragrafu stanowi zgłoszenie do konkursu.

3. Wszystkie zgłoszenia Uczestników Konkursu będą zapisywane w bazie danych Organizatora.
4. Uczestnicy Konkursu są zobowiązani do przestrzegania niniejszego Regulaminu. Nieprzestrzeganie Regulaminu
może skutkować wykluczeniem Uczestnika z udziału w Konkursie.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do nie publikowania lub usunięcia komentarzy, które uzna za niestosowne
lub niewpisujące się w konwencję Konkursu.
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PRAWA AUTORSKIE
1. Wszystkie zdjęcia biorące udział w konkursie, zostały wykonane podczas sesji zdjęciowej zorganizowanej przez
Wyższą Szkołę Zdrowia, Urody i Edukacji w Poznaniu na potrzeby stworzenia Kalendarza Studenckiego WSZUiE
2017/2018. Osobami biorącymi udział w owym projekcie byli Studenci Wyższej Szkoły Zdrowia, Urody i Edukacji
w Poznaniu.
2. Każdy Autor zdjęć, które zostały zamieszczone w konkursie, wyraził zgodę na ich przetwarzanie w konkursie
oraz wszelkich akcjach promocyjnych Wyższej Szkoły Zdrowia, Urody i Edukacji w Poznaniu.
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NAGRODY W KONKURSIE I SPOSÓB ICH PRZYZNAWANIA
1. W Konkursie zostaną przyznane w sumie 13 nagrody: 3 nagrody główne i 10 nagród dodatkowych.
2. W ramach Konkursu przewidziane są następujące nagrody:
a) "Nagrody główne" – zestawy kosmetyków ufundowane przez firmy:
Polskie Centrum Dystrybucyjne Sp. Z o.o. oraz Wyższą Szkołę Zdrowia, Urody i Edukacji w Poznaniu.
b) "Nagrody dodatkowe" – 10 zestawów gadżetów firmowych ufundowane przez Wyższą Szkołę Zdrowia, Urody
i Edukacji w Poznaniu.
3. Do zadań Komisji Konkursowej należy wylosowanie Uczestników Konkursu, którym zostaną przyznane
„Nagrody dodatkowe”, jak również stwierdzenie ważności wyników Konkursu oraz dbanie o proces pozyskiwania
danych niezbędnych do przekazania nagród Zwycięzcom. Zadania Komisji Konkursowej określone w niniejszym
ustępie będą wykonywane zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu Konkursu oraz zasadami pełnej
rzetelności przeprowadzonych czynności.
4. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi do dnia 30.11.2017 r. na fanpage Wyższej Szkoły Zdrowia, Urody
i Edukacji w Poznaniu www.facebook.com/wszuie oraz stronie www.wszuie.pl
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy związane z brakiem możliwości skontaktowania się ze
Zwycięzcami Konkursu.
6. Czas wręczenia oraz ich sposób dostarczenia zostanie ustalony ze zwycięzcami konkursu drogą elektroniczną.
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ZMIANA REGULAMINU KONKURSU
1. Organizator będzie uprawniony do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu Konkursu w każdym
czasie, w zakresie, w jakim nie wpłynie to na pogorszenie praw Uczestników Konkursu.
Zmieniony tekst Regulaminu Konkursu obowiązuje od chwili jego opublikowania na stronie www.wszuie.pl lub
profilu uczelni na serwisie facebook.
2. Organizator może w każdym terminie unieważnić Konkurs i nie rozstrzygać go z uzasadnionych przyczyn.
Decyzja Organizatora w tej sprawie jest ostateczna.
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OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Uczestników Konkursu jest Wyższa Szkoła Zdrowia,
Urody i Edukacji w Poznaniu, ul. Brzeźnicka 3, 60-133 Poznań, NIP 779-21-91-633.
2. Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych przedmiotowo z Konkursem, tj. w celu wyłonienia
Zwycięzców Konkursu, w celach związanych z realizacją Konkursu i wydania nagród, przesłania przez Organizatora
wiadomości e-mail Zwycięzcom Konkursu. Niniejsza zgoda obejmuje przetwarzanie danych osobowych
w przyszłości, o ile nie zmieni się cel ich przetwarzania oraz w celu przesyłania informacji handlowych drogą
elektroniczną.
3. Przekazanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do realizacji wydania nagród
i rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. W każdej chwili Uczestnicy Konkursu mają prawo do uzyskania informacji
o treści przetwarzanych danych oraz prawo ich poprawiania i usunięcia o ile jest to zgodne z obowiązującymi
przepisami prawa, poprzez kontakt:

a) telefoniczny pod numerem 61 655 85 89,
b) w formie elektronicznej, na adres poczty elektronicznej: promocja@wszuie.pl
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OGŁOSZENIE WYNIKÓW, WYDANIE NAGRÓD
1. Zwycięzcy i Uczestnicy Konkursu zostaną powiadomieni o przyznaniu nagród poprzez ogłoszenie wyników
na fanpage WSZUiE na Facebooku i na stronie www.wszuie.pl
2. Każdy Zwycięzca Konkursu wyraża zgodę na opublikowanie wyników Konkursu w aplikacji konkursowej na
fanpage WSZUiE na Facebooku oraz na stronie www.wszuie.pl wraz z podaniem jego imienia i nazwiska.
3. Nagrodzonemu Uczestnikowi nie przysługuje prawo do zamiany nagrody na inną ani do otrzymania jej
ekwiwalentu (pieniężnego lub rzeczowego).
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REKLAMACJE
1. Wszelkie reklamacje w związku z Konkursem należy zgłaszać elektronicznie na następujący adres email
Organizatora: promocja@wszuie.pl z dopiskiem: Konkurs: "Najlepsze zdjęcie Kalendarza Studenckiego WSZUiE
2017/2018” przed upływem czasu trwania Konkursu, tj. do dnia 30.11.2017 r. do godziny 15:00.
2. Reklamacje zgłaszane po upływie powyżej wskazanego terminu nie będą rozpatrywane.
3. Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis
i wskazanie przyczyny reklamacji. Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie
do 30.11.2017 r.
5. Organizator rozstrzyga reklamacje na podstawie niniejszego Regulaminu.
6. Uczestnik składający reklamację zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora za pomocą wiadomości e-mail.
7. Wszelkie informacje na temat Konkursu Uczestnicy mogą uzyskać kontaktując się z Organizatorem wysyłając
wiadomość na adres e-mail: promocja@wszuie.pl. Odpowiedzi będą udzielane niezwłocznie, nie później niż w
ciągu 3 dni roboczych.
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POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin Konkursu jest na stronie www.wszuie.pl, aplikacji konkursu jak również w siedzibie Organizatora.
2. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych mają
jedynie charakter pomocniczy, natomiast zakres uprawnień Uczestników Konkursu i Organizatora regulowany
jest na podstawie postanowień niniejszego Regulaminu Konkursu.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem Konkursu stosuje się przepisy powszechnie
obowiązującego prawa polskiego.
4. Zarówno Organizator jak i Uczestnicy Konkursu będą dążyć do rozwiązania wszelkich sporów powstałych na
tle Regulaminu Konkursu w sposób ugodowy, na drodze negocjacji.

