
REGULAMIN KONKURSU „WAKACJE Z WSEIZ” 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem konkursu i fundatorem nagród jest Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania z siedzibą 

w Warszawie (00-792), przy ul. Olszewskiej 12 

2. Zabawa zostanie przeprowadzona w Internecie, w następujących mediach społecznościowych: 

Facebook, Instagram, Twitter oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej w dniach od 2 sierpnia 

2016 roku (od momentu ogłoszenia) do 31 sierpnia 2016 roku (do godziny 23:59:59) 

3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook, Twitter lub 

Instagram 

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz 

teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook, Instagram i 

Twitter 

5. Organizator powołuje komisję w składzie 3 (trzech) osób, czuwająca nad poprawnym przebiegiem 

Konkursu, realizująca wszelkie powierzone jej przez Organizatora zadania, opisane treścią 

Regulaminu, w związku z organizacją Konkursu, w tym w szczególności wyłaniająca Zwycięzców 

Konkursów Tygodniowych na zasadach wskazanych Regulaminem. Do kompetencji Komisji 

należed będzie również rozpatrywanie wpływających od Uczestników Konkursu reklamacji. 

6. Regulamin konkursu znajduje się na stronie internetowej WSEiZ: http://www.wseiz.pl/pl/o-

uczelni/aktualnosci/1107-wakacje-z-wseiz 

§ 2 WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

1. Uczestnictwo w konkursie jest nieodpłatne 

2. W Konkursie mogą brad udział studenci WSEiZ oraz kandydaci, chcący podjąd studia w roku 

akademickim 2016/2017 

3. W Konkursie nie mogą brad udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatorów oraz innych 

podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz 

członkowie ich rodzin i osoby im najbliższe. 

§ 3 PRZEBIEG I ZASADY KONKURSU 

1. Konkurs trwa od 2 sierpnia 2016 roku (od momentu ogłoszenia) do 31 sierpnia 2016 roku (do 

godziny 23:59:59) 

2. W ramach Konkursu Uczestnicy umieszczają na swoim profilu w wybranym medium 

społecznościowym (Instagram, Facebook, Twitter) wakacyjne zdjęcie z wykorzystaniem nazwy 

Uczelni WSEiZ, jej logotypu lub symbolu niedźwiedzia z hashtagiem #WakacjezWSEiZ, 

uprawniające do wygrania nagrody. Istnieje również możliwośd  nadesłania konkursowego zdjęcia 

na adres e-mailowy marketing@wseiz.pl, w wiadomości zatytułowanej „Wakacje z WSEiZ” 

3. Zdjęcia powinny mied format JPEG lub PNG 

4. Zdjęcia zatwierdza komisja konkursowa składająca się z dwóch pracowników Organizatora 

konkursu  

5. Spośród nadesłanych i otagowanych  prac organizator wyłoni zwycięzcę konkursu 

6. Uczestnik konkursu przystępując do Konkursu oświadcza, że posiada pełnię praw autorskich do 

zgłoszonych fotografii i przenosi je na Organizatora w zakresie ich publikacji i rozpowszechniania 

na stronie internetowej Uczelni oraz na profilach w mediach społecznościowych WSEiZ 

mailto:marketing@wseiz.pl


7. Zwycięzca konkursu zostanie wyłoniony do 5 września 2016 r. 

§ 4 ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA 

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wady prawne oraz fizyczne dostarczonych prac 

fotograficznych, w szczególności organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za 

nieprawdziwośd oświadczeo uczestnika wynikających z rozdziału 3 niniejszego regulaminu. 

2. Odpowiedzialnośd za naruszenie praw osób trzecich do zdjęd nadesłanych na Konkurs w całości 

ponosi uczestnik konkursu. 

 

§ 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, w zakresie nie naruszającym praw 

słusznie nabytych przez uczestników 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu 


