
Regulamin konkursu “Praktyczne Lifehacki” 

 

 

§ 1 Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie 

„Praktyczne Lifehacki”, zwanego dalej „Konkurs”.  

2. Konkurs organizowany jest przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Elblągu 

(ul. Wojska Polskiego 1, 82-300 Elbląg), która w dalszej części regulaminu zwana jest 

Organizatorem.  

3. Konkurs prowadzony będzie w serwisie społecznościowym Instagram. 

4. Konkurs nie jest sponsorowany, administrowany ani organizowany przez portal 

Instagram. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik przekazuje swoje dane osobowe 

Organizatorowi, a nie serwisowi Instagram. Serwis Instagram nie ponosi 

odpowiedzialności za Konkurs. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje 

związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a nie do portalu 

Instagram. Organizator zobowiązują się solidarnie do zwolnienia portalu Instagram z 

odpowiedzialności wobec każdego Uczestnika Konkursu, który skieruje przeciwko 

portalowi Instagram roszczenie związane z niniejszym Konkursem.  

5. Konkurs nie jest grą losową, zakładem wzajemnym, ani grą na automatac , któryc  

wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku 

o grach hazardowych.  

6. W Konkursie może wziąć udział każda osoba, która jest pełnoletnia lub posiada zgodę 

przedstawiciela ustawowego na udział w Konkursie, zwana w dalszej części 

regulaminu „Uczestnikiem konkursu”. 

7. Uczestnikiem konkursu zostaje osoba posiadająca uprawnienia do studiowania na 

terenie Rzeczpospolitej Polski, niebędąca studentem, która dokonała prawidłowego 

zgłoszenia konkursowego. 

8. Uczestnik konkursu musi posiadać konto założone w serwisie społecznościowym 

Instagram. 

 

 

§ 2 Zadanie konkursowe 

Zadaniem Uczestnika konkursu jest publikacja na swoim publicznym profilu na Instagramie 

zdjęcia / video (zwane dalej: pracą konkursową) prezentującego praktyczny lifehack,  a także 

oznaczenie w opisie posta znajomyc  z którymi c ciałby zamieszkać w akademiku wraz z 

oznaczeniem profilu @pwsz.elblag oraz użyciem  as tagu #PraktyczneLifehacki. 

 

§ 3 Zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie 

 

1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest: 

a) Założenie konta na stronie Internetowej Rekrutacji Kandydatów na studia w 

Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu (https://irk.pwsz.elblag.pl) dla 

kandydatów   rejestrującyc  się na zasadac  obowiązującyc  obywateli polskic , 

b) Dostarczenie dokumentów wymaganyc  w procesie rekrutacji 

(https://pwsz.elblag.pl/studia-dla-cudzoziemcow.html) dla obcokrajowców 

rejestrującyc  się na zasadac  innyc , niż obowiązujące obywateli polskic , 

c) Wybranie kierunku studiów oraz dokonanie opłaty za postępowanie rekrutacyjne, 

d) Wykonanie zadania konkursowego określonego w § 2. 

https://irk.pwsz.elblag.pl/
https://pwsz.elblag.pl/studia-dla-cudzoziemcow.html


 

2. Każdy uczestnik konkursu poprzez zgłoszenie się do konkursu wyraża zgodę na 

publiczne ujawnienie jego imienia, nazwiska i miejscowości zamieszkania oraz 

publiczne wykorzystanie pracy konkursowej podczas Konkursu oraz w ramach jego 

promocji i ogłaszania jego wyników.  

3. Termin realizacji warunków uczestnictwa upływa 31 lipca 2020 roku. 

 

§ 4 Rozstrzygnięcie konkursu 

1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 14 dni po upływie terminu realizacji zadań 

konkursowych. 

2. Rozstrzygnięcie Konkursu zostanie dokonane przez powołane przez Organizatora Jury 

Konkursowe w składzie: 

- Prorektor ds. Organizacyjnych i Naukowych PWSZ w Elblągu, 

- Kierownik Biura Promocji i Współpracy z Zagranicą PWSZ w Elblągu, 

- Przedstawiciel Rady Studentów PWSZ w Elblągu. 

3. Jury Konkursowe dokona oceny prac konkursowych. Oceniane będą następujące 

aspekty: kreatywność (od 0 do 10 punktów),oryginalność (od 0 do 10 punktów) i 

estetyka (od 0 do 3punktów). 

4. Jury Konkursowe przyzna zgłoszonym pracom konkursowym punkty i tym sposobem 

wyłoni uczestników, którym w zależności od ilości otrzymanyc  punktów przyzna 

nagrody. 

5. Uczestnik Konkursu może umieścić dowolną liczbę Zgłoszeń Konkursowyc , ale 

może zostać Zwycięzcą Konkursu maksymalnie 1 raz. 

6. Zakazane jest zgłaszanie do Konkursu Zgłoszeń Konkursowyc  o treści niezgodnej z 

prawem lub zasadami współżycia społecznego. Zakazane są Zgłoszenia Konkursowe 

naruszające dobre obyczaje, w tym w szczególności o c arakterze wulgarnym, 

pornograficznym, propagującyc  nienawiść na tle rasowym, etnicznym, narodowym 

czy wyznaniowym. Takie odpowiedzi nie będą brane pod uwagę w trakcie Konkursu, 

a Organizatorowi przysługuje prawo ic  usunięcia. 

 

§ 5 Nagrody 

1. Nagrodami w Konkursie są:  

a) Nagroda Główna za zajęcie pierwszego miejsca: bezpłatne miejsce w Domu Studenckim 

PWSZ w Elblągu na okres od 1 października 2020 r. do  28 lutego 2021 r.,  

b) 10 nagród rzeczowych (gadżety uczelniane) dla Uczestników Konkursu z największą 
liczba punktów. 

2. O wyniku Konkursu Laureaci zostaną powiadomieni poprzez pocztę elektroniczną na 
adres podany w zgłoszeniu.  

3. Nagrody rzeczowe zostaną przekazane Laureatom konkursu w ciągu 15 dni od dnia 
ogłoszenia wyników konkursu.  

4. Warunkiem realizacji nagrody głównej (za zajęcia I  miejsca) jest podjęcie studiów przez 

Laureata na jednym z kierunków w PWSZ w Elblągu w roku akademickim 2020/2021. W 

przypadku niespełnienia tego warunku lub przerwania studiów przez Laureata, traci on 

prawo do nagrody.  

5. Nagroda nie podlega zamianie na jakikolwiek ekwiwalent (w tym w szczególności na 

kwotę pieniężną).  



6. Laureat nagrody zobowiązany jest do uiszczenia podatku doc odowego od uzyskanej 

nagrody w przypadku, gdy jej wartość przekroczy 2000 zł (wysokość podatku 10% 

wartości nagrody).  

7. Laureaci tracą prawo do nagród, zarówno nagród rzeczowyc  jak i Nagrody Głównej 

(także po ic  wydaniu) w wypadku ujawnienia, że zostali laureatami pomimo naruszenia 

postanowień lub wbrew postanowieniom Regulaminu.  

8. W przypadku braku możliwości doręczenia nagrody z przyczyn nieleżącyc  po stronie 

Organizatora, Laureat traci prawo do nagrody.  

9. Nagrody niewydane Laureatom z przyczyn leżącyc  po stronie Uczestników, pozostają do 

dyspozycji Organizatora.  

 

§ 6 Postępowanie reklamacyjne  

 

1. Wszelkie skargi dotyczące uczestnictwa w konkursie, powinny być składane w formie 

pisemnej listem poleconym najpóźniej w terminie 7 (siedmiu) dni od daty ogłoszenia listy 

zwycięzców konkursu w siedzibie Organizatora.  

2. Skarga powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres zamieszkania wnoszącego 

skargę, jak również przytoczone zarzuty, podstawy oraz uzasadnienie.  

 

§ 7 Przetwarzanie danych osobowych 

 

1. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane wyłącznie przez Organizatora. 

Organizator nie będzie przekazywać danych osobom trzecim, poza wypadkami 

określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o oc ronie danyc  osobowyc  

(Dz.U. Nr 133, poz. 883 ze zm.). Organizator jest administratorem zbioru danych 

osobowyc  i przetwarza dane osobowe w celac  związanyc  ze swoją działalnością, 

między innymi w celu przeprowadzenia Konkursu. Każda osoba, której dane dotyczą 

ma prawo do wglądu w swoje dane osobowe przetwarzane przez administratora oraz 

do ich poprawiania.  

2. Administratorem danych osobowych zebranych w trakcie prowadzenia Konkursu jest 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu (ul. Wojska Polskiego 1, 82-300 

Elbląg; www.pwsz.elblag.pl; NIP 578-24-90-793; REGON 170711628).  

3. Uczestnicy Konkursu akceptują wykorzystanie i przetwarzanie ic  danyc  osobowyc  

w celac  związanyc  z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu.  

4. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu wyznaczyła Inspektora oc rony 

danyc , z którym można się skontaktować w sprawac  oc rony danyc  osobowyc : 

drogą e-mail na adres: iod@pwsz.elblag.pl, telefonicznie pod nr 55 629-07-54, 

pisemnie na adres siedziby podany w pkt I lub bezpośrednio w siedzibie PWSZ w 

Elblągu.  

5. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO - zgoda 

osoby, której dane dotyczą. Aby cofnąć zgodę, prosimy o kontakt elektroniczny 

poprzez wysłanie prywatnej wiadomości do profilu PWSZ Elbląg. Cofnięcie zgody 

pozostaje bez wpływu na dotyc czasowe czynności przetwarzania, dokonane jeszcze 

na podstawie zgody.  

§ 8 Postanowienia końcowe  

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.pwsz.elblag.pl%2F%3Ffbclid%3DIwAR1czttIkMVP1EUXL8nkhH8NkpdHJwKvvgo9_uu7WcTAbYC3aI0MhtR9vpM&h=AT3f0OCcIXsSYxa4V62EIvmkOtEicgBgEDUOkV2tNy6_6HrHMYR6RLyuMN_q8zTdnNhBJa_XKsnKVbvviG5sRa3rEjMlb6oEIz3QJwthxkQG2WfA2IMmKJ9kzxrAlQERk40
mailto:iod@pwsz.elblag.pl


1. Niniejszy Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora.  

2. Przez przystąpienie do konkursu uczestnik akceptuje w całości treść niniejszego 

regulaminu i zobowiązuje się do jego przestrzegania, jak również potwierdza, iż 

spełnia wszystkie warunki udziału w konkursie.  

3. Organizator nie odpowiada za skutki działania lub zaniec ania osób trzecic .  

4. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie.  

5. We wszystkich sprawach nie uregulowanych Regulaminem decyduje Organizator.  

6. Ostateczna interpretacja postanowień Regulaminu należy do Organizatora. 

 


