
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 pełnoletnie osoby fizyczne, 

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 uczestnika, 

b) oświadczenie wymienione powyżej, należy złożyć zgodnie ze wzorem stanowiącym odpowiednio 

załącznik nr 1 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 sierpnia 2019 r. 

 

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 września 2019 r. 

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 oficjalnej stronie internetowej PSW 

www.psw.kwidzyn.edu.pl oraz w mediach społecznościowych do 3 września 2019 r., 

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. 10 marca 2019 r.         prof. dr hab. Stefan Angielski 

                                 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.psw.kwidzyn.edu.pl/


Załącznik nr 1 

do Konkursu o indeks PSW 
 

 

 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA KONKURSU  

 

 

 

1. Dane uczestnika: 

a) imię i nazwisko:………………………………………………… 

b) adres e-mail lub numer telefonu (prosimy wpisać te dane kontaktowe, na które chcielibyście 

Państwo otrzymać informację o wynikach konkursu): 

………………………………………………………………………….. 

2. Oświadczam, że powyższe dane są prawdziwe i aktualne. 

2.1 Oświadczam, że moja praca konkursowa jest wynikiem mojej samodzielnej pracy oraz udzielam 

Organizatorowi nieodpłatnej niewyłącznej licencji na korzystanie z tego utworu przez czas 

nieokreślony na terytorium całego świata na następujących polach eksploatacji: 

a) utrwalanie i zwielokrotnianie dowolną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, 

reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; 

b) wprowadzanie do obrotu w kraju i za granicą; 

c) użyczenie egzemplarzy utworu; 

d) publiczne, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie; 

e) publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu  

i w czasie przez siebie wybranym. 

2.2 Zezwalam również na udzielanie przez Organizatora dalszych licencji na korzystanie z mojej pracy 

konkursowej. 

2.3 Oświadczam, iż przysługują mi pełne prawa, w tym autorskie prawa osobiste i majątkowe do utworu, 

a w szczególności, że utwór ten jako całość ani jego fragmenty nie naruszają praw osób trzecich. 

2.4 W czasie trwania Konkursu oraz w okresie do 2 września 2019 roku zobowiązuję się nie udzielać 

licencji na korzystanie z mojej pracy konkursowej innym osobom ani nie przenosić praw do tego 

utworu na osoby trzecie. Zobowiązuję się także poinformować Organizatora o każdej zmianie 

dotyczącej moich praw do pracy konkursowej oraz moich danych. 

2.5 Zezwalam / nie zezwalam* na wykorzystanie mojego imienia, nazwiska, wizerunku, jak również  

informacji o wynikach Konkursu w odniesieniu do mojej pracy konkursowej w celu informowania 

(także w mediach) o moim udziale w Konkursie. 

2.6 Jednocześnie oświadczam, iż zapoznałem(am) się i akceptuję wszystkie warunki przewidziane  

w Regulaminie Konkursu. 

2.7 Oświadczam, że zostałem(am) poinformowany(a), że Sponsor może odmówić wydania nagrody  

w przypadku niewpłacenia przeze mnie kwoty podatku od wartości nagrody.  

2.8 Przyjmuję do wiadomości następujące informacje od Organizatora: 

- dane osobowe podane przez uczestnika konkursu będą przetwarzane przez Organizatora z siedzibą i adresem 

przy ul. 11 Listopada 29, 82 – 500 Kwidzyn; w celu skontaktowania się z Organizatorem, uczestnik może 

zadzwonić na numer tel. 55 279 58 73 lub napisać na adres e-mail: rektorat@psw.kwidzyn.edu.pl,  

mailto:rektorat@psw.kwidzyn.edu.pl


- dane osobowe podane przez uczestnika w tym formularzu lub później w trakcie trwania konkursu, będą 

przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu, publikacji informacji o laureatach konkursu oraz 

ich prac na stronie internetowej PSW i w mediach, a także w celach archiwizacyjnych i rozliczalności 

wymaganej przepisami Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, 

- Organizator przetwarza wskazane dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, którym jest 

umożliwienie uczestnikom konkursu wzięcia w nim udziału i umożliwienie Organizatorowi jego 

przeprowadzenie, opublikowanie informacji o laureatach oraz archiwizację dokumentów,  

- Organizator może przekazać dane kontaktowe do laureatów konkursu, zobowiązanych do wpłacenia zaliczki 

na podatek dochodowy od nagród rzeczowych płatnikowi tego podatku, tj. Sponsorowi nagród, w celu 

umożliwienia Sponsorowi pobranie i wpłacenie takich zaliczek zgodnie z przepisami art. 30 i art. 41 ust. 7 

ustawy z 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych. 

- osoby, których dane osobowe przetwarza Organizator, mają prawo do: 

 dostępu do swoich danych osobowych 

 żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe 

 żądania usunięcia danych, gdy dane nie są niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub po 

wniesieniu sprzeciwu wobec przetwarzania danych, dane są przetwarzane niezgodnie z prawem 

 żądania ograniczenia przetwarzania danych, gdy osoby te kwestionują prawidłowość danych, 

przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych, Organizator 

nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzana, ale są one potrzebne osobom, których 

dane dotyczą do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub gdy osoby te wniosły sprzeciw 

wobec przetwarzania danych – do czasu stwierdzenia nadrzędnych interesów administratora nad 

podstawą takiego sprzeciwu, 

 wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją 

osób, których dane są przetwarzane 

- podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do umożliwienia Organizatorowi zorganizowania 

konkursu i powiadomienia laureatów o przyznaniu nagród; w zakresie, jaki dotyczy wykonania obowiązku 

pobrania zaliczek na podatek dochodowy od nagród przekazanych laureatowi, podanie danych jest 

obowiązkowe i wynika z przepisów wskazanej wyżej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, 

- Organizator nie przetwarza danych osobowych uczestników konkursu w sposób opierający się wyłącznie na 

zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu. 

 

 

 

 

 

…………………………………………        ………………………………………… 
Miejscowość, data                                  Czytelny podpis uczestnika Konkursu 

 

                                                                                      

 

 

 

 


