Regulamin konkursu „Konkurs na relację lub zdjęcie z XII Nyskiego Festiwalu Nauki „
§1
1. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres oraz warunki uczestnictwa w Konkursie
organizowanym na profilu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie.
2. Organizatorem Konkursu jest: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie, ul. Armii Krajowej
7, 48-300 Nysa.
3. Konkurs będzie trwał od 28.09.2016r. (od momentu publikacji informacji o konkursie na profilu
Organizatora) do 3.10.2016r. do godziny 24:00.
4. Konkurs organizowany jest na terytorium Polski.
5. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która :
1) jest osobą powyżej 13 roku życia
2) brała udział w XII Nyskim Festiwalu Nauki w dniach 28.09 – 29.09. 2016 r.
3) polubiła profil Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie na portalu facebook.com
6. Z uczestnictwa w Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora.
7. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik, potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu określone
w Regulaminie.
8. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu
dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń, Organizator powoła trzyosobową Komisję. W skład
Komisji wejdą osoby delegowane przez Organizatora.
§2
1. Zadanie konkursowe polega na wysłaniu na adres e-mail: nfn@pwsz.nysa.pl zdjęcia lub 90
sekundowej relacji z XII Nyskiego Festiwalu Nauki.
2. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu tylko 1 zdjęcie bądź 1 relację.
3. Relacja może mieć formę filmową bądź zdjęciową ( max. czas trwania to 90 sekund).
4. Nagrodę otrzyma osoba, która prześle najciekawsze zdjęcie bądź relację z XII Nyskiego Festiwalu
Nauki w terminie do 3.10.2016 r.
5. Najciekawsze prace zostaną udostępnione na profilu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w
Nysie.
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6. Zwycięzcę wybiera komisja konkursowa.
7. Zwycięzca zostanie ogłoszony na Stronie Organizatora do dnia 10.10.2016r.
8. Decyzje Komisji są ostateczne i nie podlegają żadnym odwołaniom, czy dalszym zaskarżeniom.
§3
1. Nagrodą w konkursie jest kamera sportowa G-EYE 300 FULL HD GEONAUTE.
2. Za wygraną nagrodę nie przysługuje ekwiwalent pieniężny. Uczestnik nie może żądać wymiany
wygranej nagrody na inną nagrodę.
§4
1. W dniu przystąpienia do Konkursu imię i nazwisko musi być zgodne z prawdziwym imieniem i
nazwiskiem uczestnika, widniejącym na profilu osobowym Uczestnika w serwisie facebook.com.
§5
1. Organizator może wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursu w przypadku naruszenia przez
Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu.
2. Autor zgłoszenia wyraża zgodę na wykorzystanie swoich zgłoszeń w działaniach marketingowych
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie.
3. Autor zrzeka się wynagrodzenia za wykorzystanie w celach marketingowych przesłanych do
konkursu zgłoszeń.
4. Autor wyraża zgodę na dowolne przetwarzanie w celach marketingowych oraz na dowolnym polu
eksploatacji przesłanego do konkursu zdjęcia bądź relacji.
§6
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy
Kodeksu Cywilnego.
2. Zgłaszając swój udział w Konkursie Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych
osobowych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Administratorem tych danych w rozumieniu obowiązujących przepisów jest:
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie,
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa.
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REGON: 532192677 NIP: 7532127420
(dalej„Administrator”). Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w siedzibie Administratora, w
związku z wykonaniem postanowień Regulaminu Konkursu. Podanie danych osobowych jest
dobrowolne, jednak niezbędne dla celów związanych z realizacją Konkursu. Każdy Uczestnik ma
prawo wglądu w swoje dane i ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
3. Dane osobowe tj. imię, nazwisko będą przetwarzane przez Organizatora Konkursu wyłącznie na
zasadach określonych w Regulaminie, w szczególności w celu opublikowania wyników Konkursu
oraz przekazania laureatom nagród w Konkursie. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu
do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwia
wzięcie udziału w Konkursie. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą chronione zgodnie z
ustawą o ochronie danych osobowych.
4. Niniejszy Konkurs nie jest sponsorowany, prowadzony, administrowany przez Facebook ani
współprowadzony z Facebook. Uczestnik potwierdza, że został poinformowany, że dostarcza
przesyłane informacje Administratorowi, a nie Facebook. Informacje dostarczone przez Uczestnika
będą wykorzystane jedynie na potrzeby realizacji Konkursu, w tym w celu dostarczenia zwycięzcy
ewentualnej nagrody.
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