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REGULAMIN KONKURSU 
 „Wypromuj studia!”  

 
 
 

§ 1 
POSTANOWIENIA OGÓLNE  

 
1. Regulamin dotyczy konkursu „Wypromuj studia!”, zwanego dalej „Konkursem”.  

2. Organizatorem Konkursu jest Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku,  

z siedzibą w Płocku, przy Placu Dąbrowskiego 2, zwana dalej „Organizatorem”.  

3. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się do 12 lutego 2021 roku.  

4. Organizator zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu trwania Konkursu poza 

termin określony w § 1 pkt. 3 niniejszego regulaminu, o czym poinformuje 

Uczestników Konkursu za pośrednictwem strony internetowej 

www.mazowiecka.edu.pl 

 
§ 2 

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 
 

1. Udział w Konkursie jest bezpłatny. 

2. Uczestnik Konkursu przenosi na Organizatora nieodpłatnie autorskie prawa 

majątkowe do pracy konkursowej nagrodzonej w Konkursie, w zamian za przyznaną 

nagrodę, na następujących polach eksploatacji: 

a. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu techniką cyfrową, 

b. publiczne wystawienie, a także publiczne udostępnienie utworu w taki sposób, 

aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie 

wybranym; w szczególności udostępnienie utworu w Internecie; 

c. wykorzystanie utworu w celach promocyjnych. 

 

§ 3 
DANE OSOBOWE  

 
1. Udział w Konkursie oraz podanie danych osobowych i kontaktowych jest dobrowolne. 

2. Przystąpienie do Konkursu oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych 

Uczestnika zgodnie z art. 6 ust. 1 RODO w związku z art. 23 ust. 1 ustawy o ochronie 

danych osobowych. 

3. Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników i zwycięzców jest 

Organizator. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach 

przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
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z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych).  

4. Inspektor danych osobowych nadzoruje prawidłowość przetwarzania danych 

osobowych. Można się z nim skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: 

iod@mazowiecka.edu.pl.  

5. Dane osobowe uczestników i zwycięzców będą przetwarzane w celu organizacji  

i przeprowadzenia konkursu. 

6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału 

w konkursie. 

7. Uczestnikom konkursu, którzy podają dane osobowe, przysługuje prawo dostępu do 

treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do: 

a. sprostowania danych, 

b. usunięcia danych, 

c. ograniczenia przetwarzania danych, 

d. przenoszenia danych, 

e. wniesienia sprzeciwu, 

f. cofnięcia zgody w dowolnym momencie 

8. Organizator będzie zbierał od uczestników następujące dane: 

a. imię i nazwisko 

b. adres pocztowy 

c. adres e-mail 

d. numer telefonu. 

9. Uczestnikom konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych. 

10. Uczestnik konkursu zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska w celu 

informowania o wynikach konkursu.  

11. Organizator oświadcza, iż dane uczestników konkursu nie będą przetwarzane  

w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.  

12. Dane uczestników konkursu nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym  

z wyjątkiem przepisów przewidzianych przepisami prawa.  

13. Dane uczestników konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do 

realizacji wyżej określonych celów. 
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§ 4 
ZASADY KONKURSU  

1. Celem Konkursu jest promocja Uczelni i poszczególnych kierunków studiów. 

Zadaniem jest nagranie krótkiego spotu wideo (od 5 do 20 sekund). Filmy wideo będą 

ocenianie w dwóch kategoriach: 

I) promocja Uczelni - w spocie należy dokończyć zdanie. „Studia na Mazowieckiej to 

...” 

II) promocja kierunku - w spocie należy przedstawić w dowolny sposób studiowanie 

na jednym z kierunków aktualnej oferty Uczelni. 

2. Prace konkursowe w formacie MP4, w układzie horyzontalnym wraz z dołączonym  

wypełnionym formularzem zgłoszeniowym, który stanowi załącznik do niniejszego 

Regulaminu, należy przesyłać na adres mailowy: promocja@mazowiecka.edu.pl   

z dopiskiem KONKURS „Wypromuj studia!” 

3. Prace można przesyłać w terminie do 25 stycznia 2021 r. 

4. Wszystkie prace przyjęte do Konkursu podlegają ocenie trzyosobowej Komisji. 

5. Komisja podejmuje decyzje w drodze konsensusu.  

6. W każdej kategorii nagrodzone zostaną nie więcej niż 3 najlepsze prace. Ogłoszenie 

wyników nastąpi do 22 stycznia 2021 r. na stronie internetowej Uczelni. 

7. Organizator zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia konkursu bez podania 

przyczyny. 

 
§ 5 

NAGRODY 
Za udział w Konkursie każdy z nagrodzonych otrzyma zestaw nagród  
z logo Uczelni o wartości 199 zł brutto. W skład zestawu wchodzą:  

 słuchawki,  
 T-shirt,  
 saszetka typu „nerka”,  
 smycz na klucze, 
 notes. 

 
§ 6 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE  
1. Wysłanie zgłoszenia na Konkurs jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu 

Konkursu. 
2. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, nienaruszających 

podstawowych zasad Konkursu.  
3. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia konkursu, tj. 1 grudnia 2020 r. 
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Załącznik nr 1 do Regulaminu 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO KONKURSU 

„Wypromuj studia!” 
 

 
 

…………..………………..  r.  
 
 

Imię i nazwisko  

Adres pocztowy  

Adres e-mail  

Numer telefonu  

Kategoria konkursowa 
(w przypadku 2. proszę wpisać 
promowany kierunek studiów) 

 

 
 
 

……………………………….
. 

podpis 

 


