
  

REGULAMIN KONKURSU 

“Door to the world” 

 
  
I. ZAGADNIENIA OGÓLNE 

  

1. Organizatorem Konkursu jest Wyższa Szkoła Humanitas z siedzibą 

w Sosnowcu (41-200), przy ul. Kilińskiego 43, wpisana do Rejestru 

Uczelni Niepublicznych i Związków Uczelni Niepublicznych pod 

numerem 110, posiadająca numer NIP: 644-24-46-977, zwana 

dalej „Organizatorem”. 

 

2.  Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator. 

 

3. Konkurs odbywa się w dniu 15 listopada 2019 roku.  

 

4. Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczypospolitej Polski. 

 

5. Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora, oraz 

na stronie: www.humanitas.edu.pl. 

 

6. Regulamin jest jedynym dokumentem regulującym zasady 

Konkursu w sposób wiążący dla Organizatora. Wszelkie inne 

informacje związane z Konkursem mają jedynie charakter 

pomocniczy lub instruktażowy. 

 

  

II. Uczestnicy 

  

1. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, a 

także osoby, które wykonują pracę lub czynności na rzecz 

Organizatora na podstawie innego niż stosunek prawny stosunku, 

ani też członkowie rodziny wymienionych osób. Przez członków 

rodziny należy rozumieć: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, 
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małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców małżonka, kuzynów 

oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia. 

 

2. W konkursie mogą wziąć jedynie udział uczniowie szkół średnich, 

których placówka edukacyjna znajduje się na terenie woj. śląskiego.  

  

III. Zasady konkursu 

  

1.   Udział w konkursie jest nieodpłatny. 
  
2.   W konkursie mogą brać udział wszystkie osoby, które spełnią wymogi 

przewidziane w § II ust. 1 w § II ust. 2 oraz § II ust. 3 niniejszego 

Regulaminu. 
  
3. Konkurs przeprowadzony będzie w 100% w języku angielskim.  

4. Konkurs przeprowadzony będzie w 3 osobowych grupach. 

5. Konkurs polega na rozwiązaniu 75 pytań jednokrotnego wyboru na 

platformie edukacyjnej Kahoot. ( kahoot.it). 

 

6.   Warunkiem  przystąpienia do Konkursu jest zgłoszenie telefoniczne, 

mailowe lub wypełnienie formularza zgłoszeniowego umieszczonego 

przez Organizatora na podstronie www.humanitas.edu.pl/door_to_the_world oraz 

posiadanie przynajmniej jednego urządzenia mobilnego z zainstalowaną 

aktualną wersją aplikacji mobilnej Kahoot.  

 

7.Podczas trwania konkursu nie ma możliwości korzystania z Internetu, 

materiałów edukacyjnych, pomocy opiekuna czy osób z zewnątrz. Każda 

próba powyższych czynności może skończyć się dyskwalifikacją zespołu.  

   
8.   Przystąpienie  do  konkursu  jest  równoznaczne  z  zaakceptowaniem  

niniejszego Regulaminu. 
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9.   Organizatorowi przysługuje prawo do odmowy zarejestrowania w 

Konkursie zgłoszenia niespełniającego warunków wskazanych w 

niniejszym Regulaminie. 

 

10. Zwycięzca wyłoniony zostanie poprzez ranking w aplikacji Kahoot. 

Zwycięża zespół z najwyższą liczbą punktów.  

 

11.Organizator jako organ nadzorujący powołuje jury w składzie: 

- Mgr Maja Chyży-Dudek - Prodziekan ds. współpracy z zagranicą 

- Mgr Ewa Kraus - Prodziekan ds. studenckich 

 

12. W przypadku gdy min 2 zespoły zdobędą taką samą liczbę punktów 

w pozycjach, za które przysługują nagrody, odbędzie się dogrywka, która 

wyłoni zwycięzcę. Dogrywka odbędzie się poprzez odpowiedź na 1 

decydujące pytanie dodatkowe. Zwycięża zespół, który udzieli 

prawidłowej odpowiedzi w krótszym czasie.  

  
IV. Nagrody 

  

1. Nagrodą główną za zajęcie I miejsca w konkursie są nagrody 

rzeczowe oraz 30 voucherów, dla zwycięskiej klasy, uprawniających 

do zniżki w wys. 800 zł na studia I stopnia na kierunku filologii 

angielskiej w Wyższej Szkole Humanitas oraz złoty indeks 

uprawniający do podjęcia bezpłatnych studiów dla jednego ucznia 

na kierunku filologia angielska I stopnia. Nagrodą główną za zajęcie 

II miejsca – nagrody rzeczowe oraz 30 voucherów, dla klasy, 

uprawniających do zniżki w wys. 500 zł na studia I stopnia na 

kierunku filologii angielskiej w Wyższej Szkole Humanitas. Nagrodą 

główną za zajęcie III miejsca – nagrody rzeczowe oraz 30 



voucherów, dla klasy, uprawniających do zniżki w wys. 300 zł na 

studia I stopnia na kierunku filologii angielskiej w Wyższej Szkole 

Humanitas. 

2.  Nagroda nie podlega zamianie na ekwiwalent pieniężny. 

 

3. W razie rezygnacji przez uczestników z odbioru Nagrody, 

Organizator nie wypłaca ekwiwalentu pieniężnego Nagrody, 

nagroda przechodzi na kolejny zespół z rankingu.  

  
V. Postępowanie reklamacyjne 
  

1. Reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu oraz nagrody mogą być 

zgłaszane pisemnie na adres Organizatora z dopiskiem „Konkurs” 

nie później niż w terminie 7 dni od daty publikacji wyników konkursu. 

O zachowaniu terminu składania reklamacji decyduje data wpływu 

reklamacji na adres Organizatora. 

 

2. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie opiekunom klas. 

 

3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko opiekuna 

klasy, nazwę reprezentowanej szkoły, jak również dokładny opis i 

wskazanie przyczyn reklamacji. 

 

4. Organizator rozpatrywać będzie reklamacje na podstawie 

niniejszego Regulaminu. 

 

5. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty 

otrzymania reklamacji. 

 



6. Uczestnik  zostanie  o  decyzji  Organizatora  powiadomiony  listem  

poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji lub na adres 

mailowy podany w reklamacji w terminie 14 dni od dnia otrzymania 

reklamacji. 

 

7. Od decyzji Organizatora w przedmiocie reklamacji nie przysługuje 

odwołanie do Organizatora. Nie pozbawia to jednak Uczestników 

prawa do dochodzenia roszczeń, mogących wyniknąć w związku z 

urządzeniem Konkursu przed właściwym sądem dla siedziby 

Organizatora. 

  

VI. Dane osobowe 

 

 Informujemy, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/UE 

(Dz. Urz. UE z 2016 r., Nr 119, poz. 1) - dalej RODO: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wyższa Szkoła 

Humanitas z siedzibą Sosnowcu (41-200), przy ul. Kilińskiego 43, e-mail: 

ado@humanitas.edu.pl , tel. 32 363 12 00, dalej WSH. 

2. Wyznaczony został inspektor ochrony danych, z którym skontaktować 

się można poprzez e-mail: iodo@humanitas.edu.pl. 

3. Celem przetwarzania danych osobowych jest: 

a. realizacja konkursu ,, Door to the world'' 

b. przekazywanie informacji o usługach świadczonych przez WSH 

(przetwarzanie danych w celu marketingu bezpośredniego będzie miało 

miejsce wyłącznie w razie udzielenia przez Panią/a zgody). 

4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest: 

a. zgoda na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). 

Na jej podstawie przesyłane będą informacje o usługach świadczonych 

przez WSH, 

b. wykonanie umowy, w której będzie Pani/a Stroną (art. 6 ust. 1 lit. b 

RODO), tj. udziału w konkursie, 



c. realizacja celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów 

realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. 

f RODO). Interesem tym jest marketing bezpośredni. 

5. Jeśli będzie to konieczne, Pani/a dane osobowe będą udostępniane 

innym administratorom, innym podmiotom przetwarzającym dane i osobom 

upoważnionym do przetwarzania danych osobowych tylko na podstawie 

przepisów obowiązującego prawa, gdy będzie to konieczne dla 

wykonywania przez te podmioty ich ustawowo określonych obowiązków. 

Wskazani odbiorcy danych osobowych zostaną zobowiązani do zachowania 

ich w poufności i do ich pełnej ochrony w procesie ich przetwarzania. 

6. Pana/i dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.  

7. Dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to niezbędne do 

realizacji celów ich przetwarzania tj.: 

a. przez 5 lat – licząc od końca roku kalendarzowego, w którym odbył się 

konkurs, 

b. do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu 

przekazywania informacji o usługach WSH. 

8. Po upływie wymienionych okresów przechowywania dane osobowe 

zostaną usunięte lub zanonimizowane. 

9. W związku z przetwarzaniem Pani/a danych osobowych przysługuje 

Pani/u prawo do: 

a. żądania dostępu do danych dotyczących osoby, której one dotyczą, 

b. sprostowania danych osobowych, 

c. żądania usunięcia danych osobowych, 

d. żądania ograniczenia przetwarzania danych, 

e. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, 

f. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, 

g. wniesienia skargi do organu właściwego w sprawie sprawowania 

nadzoru nad ochroną danych osobowych. 

10. Podanie przez Panią/a danych osobowych jest warunkiem zawarcia 

umowy tj. uczestnictwa w konkursie. 

11. Pani/a dane osobowe nie będą przetwarzane w calu 

zautomatyzowanego podejmowania decyzji. Możliwe jest ich profilowanie, 

ale tylko wówczas, gdy w dalszej części Formularza wyraził/a Pan/Pani 

zgodę na przekazywanie informacji o usługach WSH. 

     
 VII. Postanowienia końcowe 
 



1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, 

straty lub inne niedogodności poniesione przez uczestników w 

związku z uczestnictwem w Konkursie. Organizator nie ponosi także 

odpowiedzialności z tytułu gwarancji oraz rękojmi. 

 

2. Konkurs nie jest „grą losową” w rozumieniu ustawy z 19 listopada 

2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540 z późn. 

zm.)  

 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub przesunięcia 

terminów Konkursu oraz zastrzega sobie prawo zmiany 

Regulaminu Konkursu. Informacja o ewentualnych zmianach 

zostanie zamieszczona na stronie internetowej Organizatora 

Konkursu.   

 

4. Wszelkie  spory  mogące  powstać  w  związku  z  niniejszym  

Regulaminem,  będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy 

miejscowo ze względu na siedzibę Organizatora. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany 

Regulaminu w każdym czasie i bez podania przyczyny.  

 

6. Zasady Konkursu regulowane są przez niniejszy Regulamin. W 

sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się 

powszechnie obowiązujące przepisy, a w szczególności przepisy 

Kodeksu cywilnego. Wszelkie materiały, broszury i inne tego 

rodzaju informacje mają charakter pomocniczy. 

 

7. Niniejszy regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na 

stronie: www.humanitas.edu.pl. jest jedynym dokumentem 

regulującym zasady Konkursu w sposób wiążący dla Organizatora. 

Wszelkie inne informacje związane z Konkursem mają jedynie 

charakter pomocniczy lub instruktażowy. 

 

8. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia 

Konkursu. 
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