
REGULAMIN KONKURSU 

 „Moje wakacyjne praktyki”  

 
 

 

§ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE  

 

1. Regulamin dotyczy konkursu „Moje wakacyjne praktyki”, 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 20.10.2021 roku.  

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

określony w § 1 ust. 3. niniejszego regulaminu, o czym poinformuje Uczestników 

Konkursu za pośrednictwem strony internetowej www.mazowiecka.edu.pl 

 

§ 2 

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

 

1. W Konkursie udział może wziąć udział każda osoba, która zaakceptuje regulamin 

i prześle swoją pracę we wskazanym terminie. Przesłanie pracy konkursowej stanowi 

potwierdzenie zapoznania się z regulaminem i wyrażeniem zgody na przetwarzanie 

danych osobowych, o których mowa w § 3 ust. 8. 

2. Udział w Konkursie jest bezpłatny. 

3. Uczestnik Konkursu wysyłając pracę oświadcza, że zgłoszona do Konkursu praca jest 

autorstwa Uczestnika i przysługuje mu do  niej całość praw autorskich. 

4. Uczestnik Konkursu przenosi na Organizatora nieodpłatnie autorskie prawa majątkowe 

- w tym prawo do wykonywania wszelkich praw zależnych do utworu - 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 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  

i Rady (UE) 2016/679 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). 

3. Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników i zwycięzców jest 

Organizator. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach 

przewidzianych w RODO. 

4. Kontakt z inspektorem danych adresu e-mail: iod@mazowiecka.edu.pl.  

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

i przeprowadzenia Konkursu, a także w celach marketingowych. 

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 prawo do: 

a. sprostowania danych, 

b. usunięcia danych, 

c. ograniczenia przetwarzania danych, 

d. przenoszenia danych, 

e. cofnięcia zgody w dowolnym momencie 

8. Organizator będzie zbierał od uczestników następujące dane: 

a. imię i nazwisko 

b. nazwę kierunku 

c. stopień studiów 

d. adres e-mail 

e. numer telefonu. 

f. wizerunek 

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 (także w mediach) o wynikach Konkursu.  

11. Dane uczestników Konkursu nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym. 

12. Dane uczestników Konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji 

wyżej określonych celów. 

 

 



§ 4 

ZASADY KONKURSU  

 

1. Tematem przewodnim Konkursu jest przedstawienie własnych praktyk zawodowych 

poprzez nagranie spotu wideo do 2 minut, bądź wykonanie zdjęcia, kolażu zdjęć lub 

animacji. 

2. Prace konkursowe należy przesłać poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego, 

który znajduje się na stronie internetowej Uczelni www.mazowiecka.edu.pl. 

3. Prace można przesyłać w terminie do 12.10.2021 r. 

4. Uczestnik Konkursu jest zobowiązany do uzyskania pisemnej zgody pracodawcy na 

publikację materiału. 

5. Wszystkie prace przyjęte do Konkursu podlegają ocenie Komisji powołanej przez 

Organizatora, w składzie 5 pracowników Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku  

6. Komisja podejmuje decyzje w drodze konsensusu.  

7. Ogłoszenie wyników nastąpi 20.10.2021 r.  

8. Organizator zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia konkursu bez podania 

przyczyny. 

 

§ 5 

NAGRODY 

1. Za udział w Konkursie, trzech autorów najlepszych prac otrzyma zestaw nagród  

z logo Uczelni. W skład zestawu wchodzą:  

✓ głośnik,  

✓ t-shirt,  

✓ notes  

✓ maskotka magnetyczna 

✓ smycz na klucze 

✓ kubek 

 

§ 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. 27.07.2021 r. 

  

 

 

 
 
 

 
 

 
 

http://www.mazowiecka.edu.pl/


ZGODA PRACODAWCY NA WYKORZYSTANIE MATERIAŁU PROMOCYJNEGO 

 
 
 

Udzielam ………………….…………………………………………………………………. 

                                           (imię i nazwisko uczestnika Konkursu)  

a  tym samym Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku nieodpłatnego prawa 

wielokrotnego wykorzystywania zdjęć/nagrań wideo z  wizerunkiem 

firmy/instytucji: 

 

……………………………………………………………………………………. 

bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania.  

 

Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych 

zdjęć/nagrań, nieograniczone w czasie korzystanie i rozporządzanie 

zdjęciami/nagraniami wideo, a w szczególności: publiczne ich wykorzystanie, 

utrwalenie i zwielokrotniony druk, publikację w Internecie, wykorzystywanie  

w celach marketingowych, promocyjnych, reklamowych przez Mazowiecką 

Uczelnię Publiczna w Płocku. 

  

………………..……………………………………………………………………………….. 

Imię i nazwisko osoby reprezentującej firmę bądź opiekuna praktyk 

 

....................................................................................................................................................  

 

 

Miejscowość i data ...................................................................... 

 

 

Podpis………………................................................................... 

 

 



ZGODA PRACOWNIKA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU W MATERIALE 

PROMOCYJNYM 

 
 
 

Udzielam ………………….………………………………………………………………….    

                                             (imię i nazwisko uczestnika Konkursu)  

a  tym samym Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku nieodpłatnego prawa 

wielokrotnego wykorzystywania zdjęć/nagrań wideo z  moim wizerunkiem  

bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania.  

 

Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych 

zdjęć/nagrań, nieograniczone w czasie korzystanie i rozporządzanie 

zdjęciami/nagraniami wideo, a w szczególności: publiczne ich wykorzystanie, 

utrwalenie i zwielokrotniony druk, publikację w Internecie, wykorzystywanie  

w celach marketingowych, promocyjnych, reklamowych przez Mazowiecką 

Uczelnię Publiczna w Płocku. 

  

………………..……………………………………………………………………………….. 

Imię i nazwisko pracownika 

 

 

Miejscowość i data ...................................................................... 

 

 

Podpis………………................................................................... 

 

 

 

 
 

 


