
Regulamin Konkursu na hasło reklamowe promujące  
Państwową Wyższą Szkołę Zawodową im. Witelona w Legnicy  

 
I. Organizator Konkursu: 

1. Organizatorem Konkursu jest Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona  
w Legnicy zwana dalej „Organizatorem”. 

2. Adres organizatora: 59-220 Legnica, ul. Sejmowa 5a  
 
II. Postanowienia ogólne: 

1. Organizatorem Konkursu jest Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona  
w Legnicy zwana dalej „Organizatorem”. 

3.   Konkurs trwa od 22.12.2020 r. do 22.01.2021 r. 

4. Regulamin określa warunki uczestnictwa w Konkursie. 

 
III. Warunki, zasady uczestnictwa oraz harmonogram konkursu: 

1. W Konkursie mogą wziąć udział: pracownicy PWSZ im. Witelona w Legnicy (aktualnie 
zatrudnieni), studenci PWSZ im. Witelona w Legnicy, absolwenci PWSZ im. Witelona  
w Legnicy. 

2. Celem Konkursu jest stworzenie oryginalnego hasła reklamowego. Tematyką 
tworzonych propozycji jest kształcenie online. 

3. Hasło reklamowe musi być wolne od wad prawnych tj. nie może naruszać  praw osób 
trzecich. 

4. Organizator dokona wyboru i nagrodzi Zwycięzcę zwanego dalej „Laureatem 
Konkursu” oraz osoby wyróżnione zgodnie z zasadami określonymi  w Regulaminie. 

5. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne posiadające pełną 
zdolność do czynności prawnych. 

6. Uczestnik Konkursu przesyła swoją propozycję hasła reklamowego wyłącznie drogą  
e-mailową na adres: skowronskis@pwsz.legnica.edu.pl 

7. Wysłanie hasła reklamowego na wskazany w regulaminie Konkursu adres e-mailowy 
jest jednocześnie akceptacją regulaminu konkursu.  

8. Zgłoszenie musi zawierać: imię i nazwisko, telefon kontaktowy, propozycję hasła 
reklamowego. 

 
IV. Zasady wyłonienia Laureata Konkursu, Wyróżnionych i przyznania nagród: 

1. Organizator powoła trzy osobową Komisję do oceny przebiegu oraz wyboru Laureata 
Konkursu i osób wyróżnionych. 

2. Komisja Konkursowa wybierze najciekawszy hasło reklamowe przyznając jedną 
nagrodę dla Laureata Konkursu oraz trzy wyróżnienia. 

3. Najlepsi zdobędą nagrody rzeczowe o wartości: 1000 złotych Laureat, po 500 złotych 
osoby wyróżnione. 

4. Komisja konkursowa zastrzega sobie inny podział nagród. 
5. Ogłoszenie wyników odbędzie się 29.01.2021 roku w siedzibie Organizatora. 
6. Nagrodzeni zostaną poinformowani o wygranej drogą telefoniczną i mailową oraz 

zaproszeni na uroczyste wręczenie nagród. 
7. W przypadku nie pojawienia się na uroczystym wręczeniu w dniu 01.02.2021 r.  

i nie odebraniu nagrody do dnia 05.02.2021 r. zostaną przekazane Legnickiemu 
Oddziałowi Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. 

8.  Podczas odbioru należy posiadać ze sobą dowód osobisty umożliwiający weryfikację 
tożsamości oraz pełnoletniość. 
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V. Prawa autorskie: 
1. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie propozycje haseł będące wynikiem 

indywidualnej pracy, nienaruszające praw osób trzecich oraz wolne od wad 
prawnych. 

2. Z chwilą zgłoszenia hasła do Konkursu następuje ostateczne przeniesienie przez 
Uczestnika Konkursu, praw autorskich do korzystania i rozporządzania hasłem na 
wszystkich polach eksploatacji wskazanych w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych. Organizator jest uprawniony do korzystania  
z hasła w sposób anonimowy – bez konieczności każdorazowego podawania danych 
Uczestnika Konkursu. Na warunki te Uczestnik Konkursu wyraża zgodę poprzez 
przystąpienie do Konkursu. 

3. W przypadku zgłoszenia w stosunku do Organizatora roszczeń związanych  
z naruszaniem praw autorskich do hasła reklamowego zgłoszonego przez Uczestnika 
do Konkursu, a przysługujących osobom trzecim lub wszczęcia przeciwko 
Organizatorowi procesu w tym zakresie, Uczestnik bezpośrednio przystąpi do sporu 
po stronie pozwanego, zwolni Organizatora z wszelkich roszczeń, zaspokoi wszelkie 
uznane lub prawomocnie zasądzone roszczenia powoda (w tym odszkodowanie  
i zadośćuczynienie), pokryje wszelkie koszty procesowe lub koszty polubownego 
załatwienia sprawy oraz pokryje poniesione i udokumentowane przez Organizatora 
koszty obsługi prawnej związane ze sporem, a także podejmie wszelkie możliwe 
czynności zmierzające do przywrócenia stanu zgodnego z prawem. 

 
VI. Dane osobowe 

1. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez Uczestników Konkursu będą przez 
niego przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.  
o ochronie danych osobowych, tylko i wyłącznie do celów niniejszego Konkursu, na 
co Uczestnik Konkursu wyraża zgodę poprzez przystąpienie do Konkursu. 

2. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu 
jest Organizator. Udostępnione dane będą przetwarzane w celu organizacji Konkursu 
oraz podane do publicznej wiadomości po rozstrzygnięciu Konkursu. 

3. Dane Uczestników Konkursu mogą zostać udostępnione właściwym organom 
administracji publicznej, w przypadkach określonych powszechnie obowiązującymi 
przepisami prawa. 

 
VII. Postanowienia końcowe: 

1. Organizator zastrzega sobie prawo decyzji w sprawie wykluczenia Uczestnika  
z udziału w Konkursie w przypadku naruszenia przez danego Uczestnika zasad 
Regulaminu, próby oszustwa, a także w przypadku innego postępowania Uczestnika 
naruszającego dobre obyczaje, które mogą skutkować utratą zaufania do 
Organizatora. Wykluczony Uczestnik traci prawo do ubiegania się o nagrody 
określone w Regulaminie, a w przypadku gdy otrzymał nagrodę zobowiązany jest do 
jej zwrotu. 

2. Uprawnienia wynikające z uczestnictwa w Konkursie nie mogą być przeniesione 
przez Uczestnika na osobę trzecią. 

3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu 
cywilnego oraz innych właściwych ustaw. 

4. Treść Regulaminu dostępna jest na stronach internetowych Organizatora oraz w jego 
siedzibie. 

5. Do spraw nie ujętych w niniejszym regulaminie, stosuje się odpowiednio przepisy 
kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

 
 

Organizator 


