
REGULAMIN KONKURSU 

„ODRKYJ MROCZNĄ TAJĘMNICE I WYGRAJ STUDIA” 

 

§1  
ZAGADNIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem Konkursu jest Wyższa Szkoła Humanitas z siedzibą w Sosnowcu (41-200), przy  
ul. Kilińskiego 43, wpisana do Ewidencji Uczelni Niepublicznych pod numerem 110, posiadająca numer 
NIP: 644-24-46-977, zwana dalej „Organizatorem”. 

2. Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator. 

3. Konkurs rozpoczyna się dnia 6 sierpnia r. i trwa do 19 sierpnia r. do godz. 23.59.59. 

4. Konkurs nie jest organizowany ani współorganizowany, jak również nie jest sponsorowany,  
ani wspierany przez serwis społecznościowy Facebook lub przez jego operatora i nie jest z serwisem 
Facebook lub jego operatorem w żaden sposób związany. 

5. Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

6. Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora, oraz na stronie: 
https://www.humanitas.edu.pl/kryminalna_zagadka_wsh/ 

7. Regulamin jest jedynym dokumentem regulującym zasady Konkursu w sposób wiążący dla 
Organizatora. Wszelkie inne informacje związane z Konkursem mają charakter wyłącznie pomocniczy 
lub instruktażowy. 

§2  
UCZESTNICY 

1. Udział w konkursie mogą brać osoby fizyczne pełnoletnie, mające stałe miejsce zamieszkania na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

2. Udział w konkursie mogą brać osoby, które posiadają zdaną maturę i tym samym są uprawnione do 
podejmowania studiów wyższych lub oczekują na wyniki matur w sierpniu 2020 roku. 

3. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora i osoby, które wykonują pracę lub 
dokonują na rzecz Organizatora określonych czynności na podstawie innego niż stosunek pracy 
stosunku prawnego, ani też członkowie rodzin wymienionych osób. Przez członków rodziny należy 
rozumieć: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców 
małżonka, kuzynów oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia. 

§3 
ZASADY KONKURSU. KOMISJA KONKURSOWA 

1. Udział w konkursie jest nieodpłatny. 

2. W konkursie mogą brać udział wszystkie osoby, które spełnią wymogi przewidziane w §2 niniejszego 
Regulaminu. 

3. Zadanie konkursowe polega na zaproponowaniu własnej, kreatywnej opowieści, do której inspirację 
stanowić będzie film opublikowany na profilu Facebook Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu i 
zakładce konkursowej na stronie internetowej Uczelni.  



4. Konkurs przeprowadzony będzie w 3 kategoriach, opisanych w §3 pkt 6. Poszczególne kategorie 
będą dotyczyć 3 wybranych kierunków studiów dostępnych w ofercie Wyższej Szkoły Humanitas: 
psychologia, prawo i bezpieczeństwo narodowe. 

5. Każda z historii powinna być ściśle związana z jednym z 3 wybranych przez Organizatora konkursu 
kierunków studiów opisanych w §3 pkt 4. 

6. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego umieszczonego 
przez Organizatora na podstronie https://www.humanitas.edu.pl/kryminalna_zagadka_wsh/   
i wysłanie go  na adres mailowy konkurs@humanitas.edu.pl wraz z plikiem w formacie docx. lub pdf  
z osobiście wymyśloną historią (do 8000 znaków ze spacjami), która dotyczy jednej, wybranej z 
poniższych kategorii konkursowej:  

I kategoria – kierunek psychologia (tematem przewodnim wykreowanej opowieści jest motyw) 

II kategoria – kierunek prawo (tematem przewodnim wykreowanej opowieści jest akt oskarżenia) 

III kategoria – kierunek bezpieczeństwo narodowe (tematem przewodnim wykreowanej opowieści  
jest dowód zbrodni) 

7. Ważnymi elementami prac konkursowych są tematy przewodnie wykreowanych opowieści.  

8. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z zaakceptowaniem wszystkich postanowień 
niniejszego Regulaminu. 

9. Prace konkursowe mogą być zgłaszane wyłącznie w sposób określony w §3 pkt 6 niniejszego 
Regulaminu. 

10. Organizatorowi przysługuje prawo do odmowy zarejestrowania w Konkursie zgłoszenia 
niespełniającego warunków wskazanych w niniejszym Regulaminie. 

11. Zwycięzca Konkursu wyłoniony zostanie przez Komisję Konkursową, zwaną dalej Komisją. 
Laureatem Konkursu zostaje osoba, która w ocenie Komisji napisze najbardziej kreatywną historię   
i wykaże się zainteresowaniem w dziedzinie, której dotyczyć będzie wybrana kategoria konkursowa. 

12. W skład Komisji wchodzą: 

- JM Rektor, dr hab. Michał Kaczmarczyk, prof. WSH 

- mgr Marta Adamczyk, Prodziekan ds. kierunku studiów psychologia 

- dr hab. Maciej Borski, Dziekan Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych  

- mgr Wacław Kubies, Kierownik Centrum Kształcenia Służb Mundurowych 

13. Posiedzenie Komisji Konkursowej odbędzie się do 7 dni od daty zakończenia przyjmowania zgłoszeń 
konkursowych, o której mowa w § 1 pkt 3. 

14. Wybór Laureata Nagrody, o której mowa §4 pkt 1 następuje poprzez: 

- weryfikację wymogów formalnych tj. prawidłowo wypełnionego formularza konkursowego oraz 
legitymowania się pozytywnie zdaną maturą lub też w trakcie oczekiwania na wyniki tegorocznego 
egzaminu maturalnego. 

- weryfikację zgłoszeń konkursowych zawierających kreatywną opowieść w jednej z 3 kategorii 
opisanych §3 pkt 6  

- po weryfikacji formalnej, Komisja konkursowa dokonuje wyboru zwycięzcy w oparciu  
o przedstawione historie, które będą oceniane wg kryteriów: zgodny z kategorią motyw, oryginalność, 
kreatywność i pomysłowość . 

https://www.humanitas.edu.pl/kryminalna_zagadka_wsh/
mailto:konkurs@humanitas.edu.pl


 

15. O decyzji Komisji Laureat Konkursu zostanie powiadomiony najpóźniej 26 sierpnia Powiadomienie 
nastąpi drogą telefoniczną. Organizator zastrzega konieczność zweryfikowania danych Laureata przed 
poinformowaniem go o wyniku Konkursu. 

16.Wyniki Konkursu podany zostanie przez Organizatora do wiadomości publicznej 1 września 2020 
roku na profilu społecznościowym Facebook Organizatora po uprzednim kontakcie z Laureatem.  

§4  
NAGRODA 

1. Nagrodami w Konkursie są 3 nagrody główne - vouchery uprawniające Laureatów do 
bezpłatnego odbycia studiów. W każdej kategorii o których mowa w § 3 pkt 6. przewidziana 
jest 1 nagroda główna, uprawniająca do odbycia bezpłatnych studiów na kierunku:  

• psychologia 

• prawo 

• bezpieczeństwo narodowe  
 

realizowanych przez Wyższą Szkołę Humanitas w Sosnowcu.  

2. Nagrody, o których mowa w §4 pkt 1 Organizator przyzna 3 osobom (po jednej z każdej kategorii), 
zwanych dalej Laureatami Konkursu. 

3. W konkursie przewidziane są również wyróżnienia w postaci voucherów rabatowych o wartości 
500zł uprawniających do odbycia studiów niestacjonarnych I i II stopnia lub jednolitych magisterskich, 
na wybranym kierunku i trybie studiów, spośród dostępnych w ofercie edukacyjnej Organizatora  
w okresie ich obowiązywania podanym w  §4 pkt 9. 

4. Vouchery rabatowe nie mogą zostać zrealizowane przez osoby, które już studiują w Wyższej Szkole 
Humanitas. Uprawniają do obniżki ceny wyłącznie studiów, rozpoczynających się od nowego roku 
akademickiego tj. 2020/2021. 

5. Voucherów nie można łączyć. 

6. Vouchery mogą być realizowane wyłącznie na studia dostępne w siedzibie Wyższej Szkoły Humanitas 
w Sosnowcu. W ośrodkach zamiejscowych vouchery nie obowiązują.  

6. Organizator oświadcza, że wartość nagród głównych przekroczy kwotę 760,00 zł (słownie: siedemset 
sześćdziesiąt złotych 00/100) i w związku z powyższym Uczestnik, który otrzyma nagrodę wskazaną  
w  §4 pkt 1 regulaminu, otrzyma również dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości 11,11% wartości 
nagrody głównej, która zostanie w całości przeznaczona na pokrycie zryczałtowanego podatku 
dochodowego od wygranej w konkursie, zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku 
dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 1387 ze zm.). 

7. Nagrody główne oraz vouchery rabatowe w żadnych okolicznościach i z żadnej przyczyny nie 
podlegają zamianie na ekwiwalent pieniężny. 

8. W razie rezygnacji przez Laureata z odbioru nagrody głównej, w przypadku gdy tegoroczny 
maturzysta otrzyma negatywne wyniki z egzaminu dojrzałości lub w momencie niemożności 
skontaktowania się  z Laureatem w terminie 7 dni od daty jego wyłonienia, Komisja Konkursowa w 
terminie 7 dni od momentu powzięcia informacji o zaistniałych okolicznościach, uwzględniając kryteria 
określone w §3 pkt 14 niniejszego Regulaminu, wyłoni spośród pozostałych Uczestników konkursu 
nowego Laureata na tzw. listę rezerwową. 



9. Vouchery, o których mowa w §4 pkt 1 i 3 zachowują ważność przez okres 6 miesięcy od daty wysłania 
informacji e-mailowej o przyznanym voucherze przez Organizatora. 

10. Warunkiem koniecznym do uzyskania nagrody jest spełnienie przez Laureata warunków 
umożliwiających podjęcie studiów w Wyższej Szkole Humanitas zgodnie z obowiązującym w Wyższej 
Szkole Humanitas Regulaminem studiów oraz faktyczne uruchomienie kierunku studiów. 

11. Warunkiem odbioru nagrody jest udzielenie przez Laureata Konkursu wymaganych przepisami 
prawa zgód (na przetwarzanie danych osobowych, wykorzystanie wizerunku oraz zgoda  
na upublicznienie imienia i nazwiska na stronie internetowej uczelni oraz ) Formularze zawierające 
zgody zostaną przesłane Laureatowi w wiadomości e-mailowej wraz z decyzją Komisji o wynikach 
Konkursu. 

12. Vouchery zostaną przygotowane do odbioru w siedzibie Organizatora, w Dziale Rekrutacji  
(pok. 009) 

13. Vouchery mają charakter imienny. Wynikające z nich uprawnienia nie mogą być przenoszone na 
rzecz innych osób w drodze jakiejkolwiek czynności prawnej lub faktycznej. 

14. Nagroda, o której mowa w §4 pkt 1, zostanie przekazana Laureatowi w siedzibie Organizatora  
w terminie uzgodnionym z Laureatem. 

15. W przypadku niemożności skontaktowania się z Laureatem w terminie 7 dni od daty posiedzenia 
komisji i wyłonienia zwycięzcy Konkursu, prawo do odbioru przez Laureata nagrody wygasa, a nagrodę 
przyznaje się Uczestnikowi, z listy rezerwowej przygotowanej przez Komisję Konkursową według tych 
samych kryteriów konkursowych opisanych w §3 pkt 14. 

 

§5 
PRAWA AUTORSKIE 

1. Uczestnik, zgłaszając się do konkursu oświadcza, iż przysługują mu wyłączne i nieograniczone 
prawa autorskie do nadesłanej pracy.  

2. Ponadto oświadcza, że przekazuje prawa autorskie majątkowe organizatorowi, wyraża zgodę 
na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie prac oraz opublikowanie jego imienia, nazwiska 
etc. w materiałach promocyjnych związanych z konkursem, w wydawnictwach oraz na 
stronach internetowych Uczelni Wyższej Szkoły Humanitas, a także na ich wykorzystywanie w 
celach promocyjnych i marketingowych. 

 

§6 
POSTĘPOWIANIE 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. 

2. O zachowaniu terminu składania reklamacji decyduje data wpływu reklamacji na adres Organizatora. 

3. Prawo złożenia reklamacji przysługuje wyłącznie Uczestnikom Konkursu. 

4. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika, szczegółowy opis przyczyny 
złożenia reklamacji oraz podpis Uczestnika. 

5. Reklamacja podlega rozpatrzeniu w terminie 14 dni od daty jej otrzymania przez Organizatora. 



6. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Uczestnik Konkursu zostanie powiadomiony listem poleconym 
wysłanym na adres podany w reklamacji lub drogą e-mailową na adres poczty elektronicznej podany 
w reklamacji. 

7. Od decyzji Organizatora w przedmiocie reklamacji nie przysługuje żaden środek zaskarżenia. Nie 
pozbawia to jednak Uczestników prawa do dochodzenia roszczeń, mogących mieć związek  
z przebiegiem Konkursu lub jego wynikami, przed właściwym sądem. 

 
§7 

INFORMACJA RODO 

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 danych osobowych Uczestników Konkursu 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 osobowych, z którym skontaktować się można poprzez 
e-mail: iodo@humanitas.edu.pl. 

3. Celem przetwarzania danych osobowych jest: 

a. realizacja konkursu  

b. przekazywanie informacji o usługach świadczonych przez WSH (przetwarzanie danych w celu 
marketingu bezpośredniego będzie miało miejsce wyłącznie w razie udzielenia odrębnej zgody przez 

Uczestnika Konkursu). 

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 Wyższą Szkołę Humanitas, 

b. wykonanie umowy, w której będzie Pani/a Stroną (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), tj. umowy o udział 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 Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu. 

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 Uczestnika danych osobowych jest warunkiem zawarcia z Organizatorem umowy  
o udział w Konkursie. 

11.Pani/a dane osobowe nie będą przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji. 
Możliwe jest ich profilowanie, ale tylko wówczas, gdy w odrębnym formularzu Uczestnik wyrazi zgodę 
na przekazywanie informacji o usługach Wyższej Szkoły Humiastas. 

§8 
ZWOLNIENIE Z ODPOWIEDZIALNOŚCI 

1. Organizator zwalnia serwis społecznościowy Facebook oraz jego operatora ze wszelkiej 
odpowiedzialności za wszelkie roszczenia w szczególności roszczenia Uczestników związane  
z Konkursem. 

2. Wszelkie pytania, komentarze, skargi i reklamacje, jak również wszelkie roszczenia związane  
z Konkursem, Uczestnik powinien kierować bezpośrednio do Organizatora, w żadnym zaś przypadku 

do serwisu społecznościowego Facebook lub do jego operatora. 

§9 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, straty lub inne niedogodności 
poniesione przez Uczestnika 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  
(tj. Dz. U. Z 2019 r., poz. 847 ze zm.) 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub przesunięcia terminów rozpoczęcia lub 
zakończenia Konkursu. Informacja o zaistniałych zmianach zostanie zamieszczona na stronie 
internetowej Organizatora Konkursu. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu w każdym czasie i bez 
podania przyczyny. Zmiana, o której mowa w zdaniu poprzedzającym zostanie umieszczona na stronie 
internetowej Organizatora niezwłocznie po jej wprowadzeniu. 



5. Zasady Konkursu regulowane są przez niniejszy Regulamin. 

6. 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. 

6. 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. 

7. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu 


