REGULAMIN KONKURSU

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy regulamin określa zasady przeprowadzenia konkursu (zwanego dalej „konkursem”) na
najlepszą pracę (zwaną dalej „pracą konkursową”) napisaną na jeden z następujących tematów:
a) Polska jako kraj przyjazny cudzoziemcom – przeszłość, teraźniejszość, przyszłość.
b) Czy sędziowie powinni być wybierani w wyborach powszechnych?
2. Organizatorem konkursu jest SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny (zwany dalej
„Organizatorem”).
3. Celem Konkursu jest popularyzacja wśród uczniów szkół średnich wiedzy związanej z organizacją
przestrzeni życia publicznego oraz kształtowaniem świadomości obywatelskiej i społecznej.

§ 2 WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Konkurs skierowany jest do uczniów ostatnich klas szkół średnich, posiadających pełną zdolność do
czynności prawnych.
2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie pracy konkursowej drogą elektroniczną na
adres: dziekanwpiks.wroclaw@swps.edu.pl do dnia 28 lutego 2018 r. wraz z prawidłowo
uzupełnionym zgłoszeniem, będącym załącznikiem do niniejszego regulaminu, które zawiera
akceptację warunków regulaminu oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych opatrzoną
podpisami uczestnika.

§ 3 WYMOGI DOTYCZĄCE PRACY KONKURSOWEJ
1. Praca konkursowa powinna być wynikiem twórczej pracy uczestnika konkursu i nie może naruszać
praw osób trzecich, w tym w szczególności dóbr osobistych i praw autorskich.
2. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić tylko jedną pracę.

3. Praca konkursowa musi być napisana w języku polskim, czcionką Times New Roman, z interlinią
1,5 wiersza.
4. Objętość pracy nie może przekraczać 13 tyś. znaków ze spacjami.
5. Praca powinna zawierać wykaz źródeł wykorzystanych do jej napisania. Wykaz nie jest
uwzględniany w objętości, o której mowa w punkcie 4.

§ 4 ZASADY WYŁONIENIA ZWYCIĘZCY KONKURSU
1. Wyboru najlepszej pracy konkursowej dokonuje komisja powołana przez Organizatora.
2. Komisja w ocenie prac uwzględnia w szczególności zdolność argumentacji, sztukę swobodnego i
poprawnego wyrażania myśli w formie pisemnej, oryginalność i kreatywność.
3. Decyzja komisji jest ostateczna.
4. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do dnia 23.03.2018 r. na stronie internetowej SWPS
Uniwersytetu Humanistycznospołecznego w Filii we Wrocławiu.

§ 5 NAGRODY W KONKURSIE
1. Główna nagrodą w Konkursie jest sprzęt elektroniczny - tablet.
2. Organizator zastrzega sobie prawo ufundowania dodatkowych nagród i wyróżnień.
3. Nie jest możliwe odstąpienie prawa do nagrody osobom trzecim, ani zamiana nagrody na inną.
4. Zwycięzca zostanie poinformowany o przyznaniu nagrody telefonicznie. Uroczyste wręczenie
nagrody nastąpi w siedzibie Organizatora.
5.

Do wartości nagrody zostanie dodana dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości odpowiadającej
zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu od osób fizycznych z tytułu wygranej w konkursie w
kwocie stanowiącej 11,11% wartości nagrody – w przypadku, gdy Organizator zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa, będzie zobowiązany do rozliczenia podatku od nagrody.
Zdobywca nagrody zgadza się, że kwota dodatkowej nagrody pieniężnej nie podlega wypłacie na
jego rzecz, lecz przeznaczona jest na zapłatę podatku należnego z tytułu wygranej nagrody w
konkursie. Organizator, jako płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych,

przed wydaniem laureatowi nagrody obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego urzędu
skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy należny z tytułu wygranej, o ile będą wymagały tego
obowiązujące przepisy prawa.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania nagrodzonych prac lub ich fragmentów na
stronie internetowej Organizatora. W tym celu laureat udziela Organizatorowi nieodpłatnej i
nieograniczonej czasowo licencji na korzystanie z pracy konkursowej. Licencja zostaje udzielona na
polach eksploatacji wskazanych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a także
na następujących polach eksploatacji:
a. wprowadzanie i zwielokrotnianie w pamięci komputera,
b. rozpowszechnianie za pomocą sieci Internet,
c. tworzenie opracowań.

§ 6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizatorowi przysługuje prawo do nieprzyznania nagrody, jeżeli zostaną zgłoszone jedynie prace
konkursowe, które nie będą spełniać warunków wskazanych w niniejszym regulaminie.
2. Wszelkie wątpliwości i informacje dotyczące organizacji konkursu należy kierować do Organizatora
(adres e-mail: dziekanwpiks.wroclaw@swps.edu.pl).
3. Informacje o konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych mają
jedynie charakter pomocniczy. Informacjami wiążącymi są postanowienia niniejszego regulaminu.

