
 

 

 
 

Regulamin konkursu „Zostań Twarzą Humanitas” 

 

 
§1 

1. Organizatorem konkursu „Zostań Twarzą Humanitas” (w dalszych postanowieniach 

zwanego Konkursem) jest Wyższa Szkoła Humanitas z siedzibą w Sosnowcu przy  

ul. Kilińskiego 43, zwana dalej Organizatorem. 

2. Zasady Konkursu określają postanowienia niniejszego Regulaminu oraz powszechnie 

obowiązujące przepisy prawa. 

3. Regulamin Konkursu podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Organizatora – 

www.humanitas.pl. 

§2 

1. Udział w Konkursie polega na: 

a) przesłaniu przez Uczestnika na adres e-mailowy promocja@humanitas.edu.pl 

dwóch fotografii Uczestnika, z których jedna przedstawia całą sylwetkę, a druga 

twarz, oraz: 

b) uzasadnieniu, dlaczego przesłane przez Uczestnika fotografie powinny zostać 

nagrodzone przez Organizatora oraz dlaczego Uczestnik chce zostać Twarzą 

Humanitas. 

2. Materiały konkursowe mogą być przesyłane przez Uczestników na wskazany w ust.  

1 lit. a) adres e-mailowy w okresie od dnia 26 kwietnia do dnia 8 maja 2018 r. do godz. 

12.00. 

3. Konkurs ma na celu wybór przez Organizatora fotografii Uczestników, które zostaną 

wykorzystane w materiałach reklamowych (promocyjnych) Organizatora, takich jak 

ulotki, billboardy, tablice reklamowe itp.  

 

§3 

1. Materiały nadesłane przez Uczestników Konkursu podlegają ocenie Komisji 

Konkursowej. 

2. Komisja Konkursowa składa się trzech osób, wybranych spośród pracowników 

Organizatora przez Kierownika Działu Promocji Wyższej Szkoły Humanitas. 

 

§4 

1. Nagrodą w Konkursie jest ufundowana przez Organizatora profesjonalna sesja 

fotograficzna oraz nagroda pieniężna w kwocie 300,00 zł.  

2. Nagrodę, o której mowa w ust. 1, otrzymuje 6 osób, wybranych spośród wszystkich 

Uczestników przez Komisję Konkursową.  

3. Przy ocenie nadesłanych fotografii Komisja kieruje się w szczególności estetyką ich 

wykonania, natomiast przy ocenie nadesłanych tekstów – ich formą i stylistyką oraz 

oryginalnością ujęcia treści. 

4. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w dniu 8 maja 2018 r. Laureaci zostaną 

poinformowani o jego wynikach drogą e-mailową w terminie 3 dni od daty 

rozstrzygnięcia Konkursu.  
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5. Zgłaszane przez Uczestników reklamacje wymagają formy pisemnej i powinny 

zawierać uzasadnienie. Reklamacje rozpatruje Komisja Konkursowa w terminie  

do 7 dni od daty ich otrzymania. 

§5 

1. Uczestnik, zgłaszając się do udziału w Konkursie, wyraża zgodę na wykorzystanie 

przez Organizatora swojego wizerunku wyłącznie w ramach i na potrzeby 

przeprowadzenia Konkursu. 

2. Laureat Konkursu wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Organizatora 

swojego wizerunku na zasadach i w celu określonym w §2 ust. 3 niniejszego 

Regulaminu i oświadcza, że nie podnosi oraz nie będzie podnosił w przyszłości żadnych 

roszczeń majątkowych i niemajątkowych. 

 

§6 

1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator – Wyższa 

Szkoła Humanitas w Sosnowcu. 

2. Celem przetwarzania danych osobowych Uczestników jest wyłącznie: prawidłowe 

przeprowadzenie Konkursu, z tym, że dane osobowe Laureatów (wyłącznie imię  

i nazwisko) mogą być przez Organizatora dodatkowo przetwarzane w zakresie 

określonym w §2 ust. 3 niniejszego Regulaminu. 

3. Dane osobowe Laureatów mogą być przez Organizatora przetwarzane przez okres 5 lat 

od daty podpisania przez każdego z nich odrębnej umowy zawartej z Organizatorem  

w przedmiocie wykorzystywania wizerunku. 

4. Uczestnicy Konkursu oraz jego Laureaci w związku z przetwarzaniem przez 

Organizatora danych osobowych mają prawo do: 

a) żądania dostępu do danych osoby, której dotyczą, 

b) żądania sprostowania danych osobowych, 

c) żądania usunięcia danych, 

d) żądania ograniczenia przetwarzania danych, 

e) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych 

5. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Uczestnika Konkursu  

w czasie jego trwania jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie.  

 


