Regulamin konkursu „Dziecko. Inne czy zawsze takie samo?”
1. Organizatorem Konkursu jest Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum z
siedzibą w Szczecinie, zwana dalej SSW CB, ul. Mieszka 1 61C , Szczecin.
2. Dane osobowe uczestników będą wykorzystywane zgodnie z ustawą z dnia 29
sierpnia 1997r. O ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr. 133, poz 833, z
późn. zm.). Dane osobowe gromadzone będą i przetwarzane do celów związanych z
prowadzonym Konkursem. Administratorem danych jest Organizator – Szczecińska
Szkoła Wyższa Collegium Balticum z siedzibą w Szczecinie, ul. Mieszka 1 61C,
Szczecin. Każdy z uczestników ma prawo do wglądu do swoich danych oraz ich
poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne. Organizator ma prawo publikowania
w środkach przekazu (internet, prasa, materiały reklamowe) listy osób biorących
udział w Konkursie.
3. Regulamin Konkursu będzie dostępny w siedzibie Szczecińskiej Szkoły Wyższej
Collegium Balticum z siedzibą w Szczecinie, ul. Mieszka 1 61C, Szczecin oraz ogłoszony
na Facebook’u uczelni.
4. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby pełnoletnie będące jednocześnie
aktywnymi studentami SSW CB wszystkich kierunków studiów. W Konkursie nie mogą
brać udziału pracownicy Organizatora, ani osoby z najbliższej rodziny (dzieci, rodzice,
rodzeństwo) pracowników Organizatora.
5. Uczestnicy Konkursu mają za zadanie przesłanie do Organizatora Konkursu prac
konkursowych w postaci zdjęć związanych z tematyką „Dziecko. Inne czy zawsze takie
samo?” , która może dotyczyć takich zagadnień jak: Czy dziś dziecko jest inne niż było
dawniej? Jak radzi sobie w rzeczywistości, w której my – dorośli często czujemy się
bezradni? Czy może, niezależnie od upływu lat, wciąż ma te same potrzeby,
pragnienia, nadzieje?
6. Każdy uczestnik Konkursu może przysłać maksymalnie trzy prace konkursowe.
7. Warunkiem przyjęcia prac konkursowych jest ich adekwatność do tematyki Konkursu.
8. Wszystkie przysłane prace – pod warunkiem spełnienia wymogów, o których mowa w
punkcie 7 – wezmą udział w konkursie.
9. Prace konkursowe można wykonać korzystając z dowolnego sprzętu – telefon
komórkowy, tablet, aparat fotograficzny itd.
10. Prace na Konkurs należy przesyłać w formacie graficznym (jpg, png) na adres:
i.korpaczewska@cb.szczecin.pl
11. Konkurs trwa do końca kwietnia 2016 r. Organizator może przedłużyć czas trwania
Konkursu poprzez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej na profilu
Organizatora
w portali społecznościowym Facebook przed upływem terminu
wskazanym w zdaniu poprzednim..
12. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi dwa tygodnie po zamknięciu Konkursu.
13. W Konkursie wyłonionych zostanie trzech laureatów oraz przyznane będą
wyróżnienia, w liczbie zależnej od jakości prac.
14. Nagrody i wyróżnienia będą miały postać upominków rzeczowych, których
jednostkowa wartość nie przekroczy 400 zł .

15. Zwycięzców wyłaniać będzie komisja w skład której wchodzić będą: organizatorka
konkursu - Pełnomocnik Rektora ds. Studenckich i Nauk, Rektor uczelni oraz jeden z
pracowników funkcyjnych uczelni.
16. Nagrody i wyróżnienia wręczane będą na specjalnie zorganizowanej przez
Organizatora uroczystości, której termin zostanie podany do wiadomości Zwycięzców
na stronie internetowej Organizatora.
17. Każdy uczestnik Konkursu, przysyłając swoje prace, godzi się na ich eksponowanie.
18. Zgłoszenie udziału w Konkursie jest równoważne z zaakceptowaniem przez
Uczestnika zasad określonych w niniejszym Regulaminie i zobowiązaniem do jego
przestrzegania.
19. Zwycięzcom nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego nagrody
lub zastrzeżenia szczególnych jej właściwości. Zwycięzcy nie mogą przenieść praw do
nagrody na osoby trzecie.
20. Jeśli Zwycięzcy nie odbiorą nagrody w terminie ustalonym zgodnie z pkt. 16 i nie
skontaktują się z Organizatorem w celu ustalenia innego terminu, nagroda nie
zostanie wydana i pozostaje własnością Organizatora.
21. Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania lub przedstawienia wizerunku
Zwycięzców Konkursu za pomocą środków informatycznych lub masowego przekazu.
Zwycięzcy Konkursu nie są uprawnieni do otrzymania wynagrodzenia z powyższego
tytułu.
22. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za powstałe szkody spowodowane
podaniem nieprawdziwych danych, bądź innego typu nieprawidłowości po stronie
Uczestników.
23. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędy i uchybienia poczty oraz
operatorów sieci internetowych i wynikłe z nich ewentualne opóźnienia lub
nieprawidłowości w przebiegu Konkursu.
24. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian bądź uzupełniania
warunków Regulaminu, w tym zmiany terminów prowadzenia Konkursu lub
przerwania Konkursu w każdym czasie.
25. Reklamacje mogą być zgłaszane w terminie do 7 dni od daty ogłoszenia wyników
Konkursu.
26. Reklamacje rozpatruje Komisja. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje
zgłoszone w formie pisemnej na adres: Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum
z siedzibą w Szczecinie, ul. Mieszka 1 61C, Szczecin.
27. Postępowanie reklamacyjne trwa 7 dni.
28. Uczestnik Konkursu nie może skutecznie domagać się od Organizatora wydania
nagrody, jeżeli nagroda nie została odebrana z przyczyn leżących po stronie
Uczestnika.

