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Regulamin Konkursu „Wygraj Indeks Wyższej Szkoły Humanitas w 

Sosnowcu 2018” 

 

 

§1. Postanowienia ogólne 

1. Celem Konkursu jest wyłonienie Laureata, dla którego nagrodą będzie możliwość 

podjęcia nieodpłatnych studiów na wybranym przez siebie kierunku studiów w Wyższej 

Szkole Humanitas w Sosnowcu. Konkurs ma także propagować wartość i znaczenie 

kreatywnego, innowacyjnego myślenia oraz zachęcać Uczestników do podjęcia studiów 

w WSH.  

2. Organizatorem i wyłącznym Administratorem Konkursu jest Wyższa Szkoła Humanitas 

z siedzibą w Sosnowcu. 

3. Warunkiem udziału w Konkursie jest wypełnienie ankiety konkursowej, w tym podanie 

prawidłowych danych osobowych  oraz stworzenie przez każdego z uczestników hasła 

propagującego wybrany przez niego kierunek studiów (spośród kierunków 

prowadzonych przez WSH w Sosnowcu).  

4. Przystępując do udziału w Konkursie każdy z uczestników wyraża zgodę na nieodpłatne 

przeniesienie na rzecz Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu majątkowych praw 

autorskich do projektu konkursowego (hasła), akceptując jednocześnie ich 

wykorzystywanie przez Uczelnię na następujących polach eksploatacji: 

a) utrwalanie i zwielokrotnianie w wersji papierowej i elektronicznej 

b) wykorzystywanie w celach informacyjnych, promocyjnych i reklamowych bez 

ograniczeń czasowych i terytorialnych 

c) wprowadzenie do pamięci komputera i systemów operacyjnych, rozpowszechnianie 

w sieciach informatycznych i teleinformatycznych, w tym na internetowych 

portalach społecznościowych 

5. Konkurs obejmuje swym zasięgiem terytorialnym obszar województw śląskiego i 

małopolskiego. 

6. Zgłoszenia konkursowe przyjmowane będą do dnia 31 maja 2018 roku. 

7. Termin rozstrzygnięcia konkursu ustala się na dzień 30 czerwca 2018 r.   

8. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej Uczelni – 

www.humanitas.edu.pl.  

 

http://www.humanitas.edu.pl/
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§2. Komisja konkursowa 

1. Kanclerz, Dziekan i Rektor WSH w Sosnowcu powołują Komisję konkursową, zwaną 

dalej Komisją. W skład Komisji mogą wchodzić pracownicy naukowi, pracownicy i 

studenci WSH w Sosnowcu.  

2. Komisja konkursowa liczy 7 członków, z których po dwóch powołują Dziekan i 

Kanclerz, a trzech, w tym Przewodniczącego, Rektor WSH. 

3. Zadaniem Komisji jest organizacja konkursu i nadzór nad jego przebiegiem, 

w szczególności: 

a) przekazanie informacji o konkursie do szkół średnich w miastach objętych jego 

terytorialnym zasięgiem, 

b) nadzorowanie zgodności konkursu z postanowieniami niniejszego Regulaminu, 

c) w razie potrzeby - utworzenie zespołu wspomagającego czynności Komisji w 

ramach procedury konkursowej i nadzór nad jego działaniami, 

d) podjęcie uchwały (rozstrzygnięcia) o wyniku Konkursu (wyborze laureata), 

 

§3. Udział w Konkursie 

1. W Konkursie mogą uczestniczyć uczniowie klas maturalnych szkół średnich z obszaru 

województw śląskiego i małopolskiego.  

2. Udział w konkursie jest dobrowolny 

3. Wszyscy uczestnicy konkursu, którzy prawidłowo wypełnią ankietę konkursową  i 

przedstawią hasło (projekt konkursowy), o którym mowa w §1 ust. 2 Regulaminu, 

otrzymają 10% zniżki czesnego na wybranym przez siebie kierunku studiów w Wyższej 

Szkole Humanitas w Sosnowcu w roku akademickim 2018/2019 

4. Udział w konkursie jest możliwy po zaakceptowaniu klauzuli o wyrażeniu zgody na 

przetwarzanie danych osobowych uczestnika w związku z przeprowadzanym 

postępowaniem konkursowym, a także zgody na przetwarzanie danych w celach 

marketingowych i na otrzymywanie od Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu 

informacji handlowych drogą elektroniczną -  zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 

r. o ochronie danych osobowych; t. j: Dz. U. z 2016r. poz. 922 ze zm.). 

5. Informacje na temat Konkursu są dostępne na stronie uczelni: www.humanitas.edu.pl 

 

 

http://www.humanitas.edu.pl/
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§4. Przebieg Konkursu 

1. Konkurs składa się z jednego etapu, polegającego na składaniu przez uczestników 

ankiet i projektów konkursowych w terminie określonym w § 1 ust. 4 Regulaminu. 

2. Po upływie terminu, o którym mowa w ust. 1, Komisja dokonuje weryfikacji 

przesłanych projektów konkursowych i wybiera spośród nich projekt najwyżej 

oceniony przy zastosowaniu kryteriów wskazanych w §5 Regulaminu. 

3. Komisja podejmuje uchwałę w sprawie wyboru zwycięskiego projektu zwykłą 

większością głosów.  

4. Ostateczne wyniki Konkursu umieszczane są na stronie internetowej Uczelni  

www.humanitas.edu.pl nie później niż w ciągu 7 dni od daty rozstrzygnięcia Konkursu 

przez Komisję. 

 

 §5. Kryteria oceny 

1. Głównymi kryteriami oceny są: 

a. Kreatywność 

b. Pomysłowość 

c. Innowacyjność 

d. Oryginalność 

 

§6. Laureat Konkursu, nagroda 

1. Laureat, zwycięzca Konkursu „Wygraj Indeks 2018” przystępują do bezpłatnej nauki w 

Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu na wybranym przez siebie kierunku studiów 

w roku akademickim 2018/2019, po dopełnieniu wszystkich niezbędnych formalności 

rekrutacyjnych. 

2. W przypadku nieprzyjęcia przez Laureata nagrody, a także w razie niespełnienia przez 

laureata warunków określonych w ust. 1, nagroda przechodzi na kolejną osobę wybraną 

przez Komisję.   

3. Wyższa Szkoła Humanitas jest płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych 

od wartości nagrody głównej w Konkursie stosownie do postanowień ustawy z dnia 26 

lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 200 

ze zm.). 

 

http://www.humanitas.edu.pl/
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§7. Postanowienia końcowe 

1. Sprawy sporne, wynikłe ze stosowania postanowień Regulaminu, rozstrzyga Komisja 

poprzez podjęcie uchwały zwykłą większością głosów.  

2. Regulamin Konkursu udostępniony jest na stronie internetowej Uczelni: 

www.humanitas.edu.pl  

 

 

 

 

 

 

http://www.humanitas.edu.pl/

