
 

Regulamin  

 

Konkursu o indeks PSW w Kwidzynie 

 

1. Informacje ogólne. 

Konkurs stwarza możliwość bezpłatnego studiowania na ostatnim roku studiów w Powiślańskiej Szkole 

Wyższej na wszystkich oferowanych kierunkach studiów, 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. Cel konkursu. 

Celem konkursu jest propagowanie wiedzy akademickiej oraz znaczenia szerokiej gamy jej zastosowań   

w życiu codziennym. 

 

5. Założenia konkursu i wymagania wobec uczestników: 

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

b) w konkursie mogą uczestniczyć osoby fizyczne w wieku od 17 lat, przy czym osoby niepełnoletnie 

biorą udział w konkursie za zgodą opiekuna prawnego, 

c) osoby uczestniczące w konkursie winny posiadać świadectwo dojrzałości lub legitymować się zdanym 

egzaminem maturalnym, 

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

e) w konkursie nie mogą brać udziału pracownicy PSW, ani najbliżsi członkowie ich rodzin 

(współmałżonkowie, dzieci, rodzice), studenci i absolwenci PSW. 

 

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

a) pisemne oświadczenie o pełnoletności (w przypadku osoby niepełnoletniej - zgoda opiekuna 

prawnego),  

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

c) pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem konkursu,  

d) oświadczenia wymienione powyżej, należy złożyć zgodnie ze wzorem stanowiącym odpowiednio 

załącznik nr 1 lub nr 2 do niniejszego Regulaminu, 

 

7. Miejsce, termin i sposób składania odpowiedzi konkursowych: 

a) Uczestnik konkursu musi udzielić wyczerpującej odpowiedzi 2 (lub więcej) pytania otwarte z zakresu 

ekonomii, pielęgniarstwa lub ratownictwa medycznego zgodnie z preferowanym kierunkiem studiów, 

b) odpowiedź wraz z dokumentami wymienionymi w pkt 7, należy przesłać pocztą w kopercie 

zaadresowanej: Powiślańska Szkoła Wyższa, ul. 11 Listopada 29, 82-500 Kwidzyn, z dopiskiem „Konkurs 

o indeks” lub dostarczyć osobiście pod wskazany powyżej adres w godz. 10.00 - 16.00, w terminie do 30 

września 2018r. 

 

8. Zasady konkursu i wyłonienie zwycięzcy: 
a) warunkiem uznania pełnego uczestnictwa w konkursie, jest udzielenie odpowiedzi na 2 (lub więcej) z 

przedstawionych pytań i ich przesłanie do PSW w określonym terminie, wraz z dokumentami 

wymienionymi w pkt 6,  

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

Komisja Konkursowa, powołana przez Rektora PSW,  

c) posiedzenie Komisji, po upływie wymienionego powyżej terminu na składanie odpowiedzi, odbędzie się 

w siedzibie PSW, w terminie do 2 października br. 

d) odpowiedzi przesłane przez uczestników konkursu, będą oceniane punktowo (w skali od 0 do 10 za 

pytanie), w zależności od poprawności rozwiązania, przez ekspertów danej dziedziny, wchodzących w 

skład Komisji, 

e) maksymalna liczba punktów możliwych do zdobycia w konkursie - wynosi 20, 

f) zwycięzcą konkursu zostanie osoba, która zdobędzie największą liczbę punktów, nie mniejszą niż 16, 



g) w przypadku, gdy żaden z uczestników konkursu nie zdobędzie minimum 8 punktów – nagrody główne 

nie zostaną przyznane, 

h) laureat konkursu zostanie powiadomiony o jego wynikach drogą telefoniczną, w terminie 7 dni od daty 

rozstrzygnięcia, 

i) opublikowanie wyników konkursu nastąpi na stronie internetowej PSW (www.psw.kwidzyn.edu.pl) w 

dniu 3 października br., 

j) rozstrzygnięcia Komisji Konkursowej są ostateczne i od ogłoszonych wyników odwołania nie przysługują.  

.  

9. Nagrody:  
a) nagrodą główną jest indeks - bezpłatna nauka na ostatnim roku studiów w Powiślańskiej Szkole Wyższej 

na dowolnie wybranym kierunku, z wyjątkiem powtarzania okresu/okresów studiów oraz zaliczeń 

warunkowych, realizowana w ciągłości bez urlopów dziekańskich, 

b) w przypadku, gdy zwycięzca zrezygnuje z nagrody głównej, otrzymuje nagrodę symboliczną w postaci 

materiałów reklamowych i gadżetów PSW, a nagroda główna przysługuje osobie z kolejnym najlepszym 

wynikiem w konkursie 

c) w przydziale nagród brane są pod uwagę jedynie osoby, które zajęły trzy pierwsze miejsca, ze skutkiem 

pozytywnym dla kolejnych miejsc, w razie zaistnienia przypadku opisanego powyżej, 

d) wszelkie koszty związane z uczestnictwem w konkursie, ponosi uczestnik konkursu. 

 

10. Postanowienia końcowe 

a) uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne,  

b) konkurs odbywa się w języku polskim,  

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

d) nie ma możliwości otrzymania ekwiwalentu pieniężnego nagród,  

e) zgodnie z Updof art.30 p. 1 ppkt.2 nagroda podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem 

dochodowym, 

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

pogorszenie warunków uczestnictwa w konkursie,  

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

niezależnych od organizatora,  

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

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

sprzecznych z prawem, 

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

Cywilnego.  

 

 

     Niniejszy Regulamin zatwierdzam 

 

REKTOR 

 

 

 

 

 

Kwidzyn, dn. 23 czerwca 2018r.      prof. dr hab. Stefan Angielski 

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

          (pieczęć i podpis Rektora PSW) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik nr 2 

do Konkursu o indeks PSW 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE RODZICÓW LUB PRAWNYCH OPIEKUNÓW 

 

 

 

 

 

 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka  

 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………………… 

(imię i nazwisko) 

 

 

 

w Konkursie o indeks PSW organizowanym przez Powiślańską Szkołę Wyższą w Kwidzynie,  

ul 11 Listopada 29, 82-500 Kwidzyn i akceptuję jego treść. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka w celach wynikających  

z regulaminu Konkursu, zgodnie z Rozporządzeniem 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). 

 

 

 

 

………………………………………… 
Data i podpis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Załącznik nr 2 

do Konkursu o indeks PSW 

 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

 

 

 

 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem Konkursu o indeks PSW, organizowanego przez 

Powiślańską Szkołę Wyższą, ul. 11 Listopada 29, 82 – 500 Kwidzyn i akceptuję jego treść.  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach wynikających z regulaminu 

Konkursu, zgodnie z Rozporządzeniem 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). 

 

 

 

………………………………………… 
Data i  podpis 

 

 

 


