
 

Regulamin  

Konkursu o upust 10% rocznego czesnego PSW w Kwidzynie 

 
1. Informacje ogólne. 

Konkurs stwarza możliwość wylosowania w trakcie Juwenaliów 2016 upustu 10% rocznego czesnego w 

Powiślańskiej Szkole Wyższej wszystkim chętnym, którzy do niego przystąpią i spełnią warunki 

określone w niniejszym Regulaminie. 

2. Organizator konkursu 

Organizatorem konkursu jest Powiślańska Szkoła Wyższa, ul. 11 Listopada 29, 82-500 Kwidzyn, zwana 

dalej PSW. 

3. Forma konkursu 

Konkurs ma charakter jednoetapowy. 

4. Założenia konkursu i wymagania wobec uczestników: 

a) konkurs ma charakter otwarty i nie jest ograniczony terytorialnie, 

b) w konkursie uczestniczą  studenci PSW,  

c) osoby uczestniczące w konkursie winny posiadać legitymację studencką PSW, 

d) każdy uczestnik może brać udział w konkursie jeden raz,  

5. Informacje o dokumentach, jakie winni dostarczyć uczestnicy konkursu: 

a) po wylosowaniu student będzie zobligowany do przedstawienia legitymacji studenckiej PSW, 

b) dowód tożsamości , 

c) pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,  

d) pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem konkursu,  

6. Miejsce, termin 

a) losowanie upustu nastąpi na stadionie Miejskim w Kwidzynie dnia 18 czerwca 2016 o godzinie 

15:00 

7. Zasady konkursu i wyłonienie zwycięzcy: 
a) w konkursie wylosowanych zostaje 10 losów z numerem albumów , 

b) zwycięzcy konkursu zostają osoby, które wylosują swój numer albumu , 

c) nadzór nad prawidłowym przebiegiem konkursu oraz rozstrzygnięciem jego wyników, sprawować 

będzie  Komisja Konkursowa , powołana przez  Rektor PSW,  

d) wyniki ogłoszone będą w trakcie losowania , 

e) rozstrzygnięcie konkursu jest ostateczne i od ogłoszonych wyników odwołania nie przysługują.  

8. Nagrody:  
a) nagrodą  jest upust 10% czesnego w skali całego roku akademickiego 2016/2017  studiów  PSW i 

rozliczone  w VI semestrze III roku studiów, 

b) w przypadku, gdy zwycięzca zrezygnuje z nagrody przepada ona, 

9. Postanowienia końcowe 

a) uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne , 

b) nagroda główna obejmuje zwolnienie z opłat czesnego w podstawowym zakresie, 

c) nie ma możliwości otrzymania ekwiwalentu pieniężnego nagród,  

d) organizator uprawniony jest do zmiany postanowień niniejszego regulaminu o ile nie wpłynie to na 

pogorszenie warunków uczestnictwa w konkursie,  

e) organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępności udziału w konkursie, na skutek 

przyczyn niezależnych od organizatora,  

f) organizator zastrzega sobie prawo wykluczenia z konkursu uczestnika w przypadku podania 

nieprawdziwych lub niepełnych danych, złamania zasad konkursowych, zachowań nieetycznych i 

sprzecznych z prawem, 

g) w przypadkach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu 

Cywilnego.  

 

 

     Niniejszy Regulamin zatwierdzam 

 

Kwidzyn, dn. 07 czerwca 2016 r.         

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

          (pieczęć i podpis Rektora PSW) 


