
 

 

Regulamin konkursu „Człowiek w sieci, wirus w realu” 

 

Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem konkursu jest Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka w Warszawie, ul. 

Pandy 13, 02-202 Warszawa, NIP: 526 172 30 36. 

2. Fundatorem nagrody jest Organizator. 

3. Konkurs jest prowadzony na stronie www.uczelniakorczaka.pl 

Warunki uczestnictwa 

4. W konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie, czyli uczestnik powinien mieć skończone 18 

lat i być tegorocznym maturzystą lub osobą, która rozpoczyna we wrześniu naukę w klasie 

maturalnej (jeśli jest niepełnoletni wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego). 

5. Konkurs trwa od 22.08.2020 do 29. 09. 2020. Prace należy nadsyłać do dnia 18.09.2020 na adres 

e - mail: marketing@wspkorczak.eu 

6. Wyniki zostaną ogłoszone w dniu 28. 09. 2020 na stronie internetowej www.uczleniakorczaka.pl 

i fanpage’u uczelniakorczaka 

Zadanie konkursowe 

7. Zadanie konkursowe polega: na stworzeniu wizji świata po pandemii COVID-19 w dowolnej 

formie: opowiadania, filmu, podcastu lub grafiki. Prace należy wysłać do dnia 18.09.2020 na adres 

mailowy: marketing@wspkorczak.eu 

8. W konkursie zostanie wybrany 1 zwycięzca. 

9. Nagrodą w konkursie są bezpłatne studia na wybranym kierunku oraz publikacja pracy w 

uczelnianym wydawnictwie. 

10. Zwycięzcy konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru nagrody za 

pośrednictwem wiadomości wysłanej na adres e-mail. 

11. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na nośnikach informacyjnych. 

12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn 

leżących po stronie Uczestnika. W takim przypadku nagroda przepada. 

13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przy rejestracji, w 

szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika, któremu 

przyznano nagrodę. 

14. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na 

wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych 

profili prywatnych w serwisie Facebook, dany Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu. 

 

 



 

 

Reklamacje 

15. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać 

na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia 

wydania Nagród. 

16. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych. 

17. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz 

dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na 

adres Organizatora z dopiskiem “Konkurs”. 

18. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.  

Postanowienia końcowe 

19. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu 

cywilnego i inne przepisy prawa. 

20. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny 

właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora. 

21. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. 

Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage uczelniakorczaka i 

www.uczelniakorczaka.pl 


