REGULAMIN
KONKURSU “Poznaj swoje prawa”

§ 1.
Postanowienia Ogólne
1. Regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie “Poznaj
swoje prawa”, który będzie nazywany w dalszej części Konkursem.
2. Organizatorem Konkursu jest Uczelniana Rada Samorządu Studentów
Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, zwane
dalej URSS AGH.
3. Konkurs

odbywa

się

w

formie

elektronicznej

poprzez fanpage na

Facebook’u o nazwie Rzecznik Praw Studenta AGH, zwane dalej RPS.
4. Konkurs odbędzie się “14.04.2021” wraz z publikacją linku do quizu na
stronie fanpage’u.

§ 2.
Definicje
1. AGH - Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie.
2. Laureat - Uczestnik, który na zasadach określonych w niniejszym
Regulaminie plasuje się na podium.
3. Organizator

-

Uczelniana

Rada

Samorządu

Studentów

Akademii

Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, oraz zespół
Rzecznika Praw Studenta AGH.
4. Uczestnik - osoba, która biorąc udział w konkursie zaakceptuje jego
regulamin i spełni warunki Konkursu.

§ 3.
Zgłoszenie
1. Uczestnikiem

może

zostać

student

AGH

zamieszkujący

na terenie

Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Przez

zgłoszenie

rozumie

się

rozwiązanie

testu,

który

będzie

opublikowany na fanpage RPS.
3. Uczestnik biorąc udział w Konkursie, musi się zalogować na stronie
https://www.typeform.com/ , na której będzie dostępny test konkursowy.
4. Logując się na stronę podaną w paragrafie trzecim, ustępie trzecim, musi
użyć maila w domenie @student.agh.edu.pl.

§ 4.
Wyłonienie zwycięzców oraz nagrody
1. Proces wyłaniania zwycięzców rozpoczyna się momencie zakończenia
przyjmowania wypełnionych rozwiązań testu konkursowego.
2. Laureatami

zostaje

trójka

Uczestników

z

najwyższym

uzyskanym

wynikiem, zaś w przypadku remisu, osoba której czas wypełnienia testu
konkursowego będzie krótszy.
3. Lista laureatów zostanie opublikowana przez Organizatora na fanpage'u
RPS’a.
4. Informacja odnośnie nagród zostanie opublikowana na fanpage’u przez
Organizatora.
5. Odbiór nagród przez Laureatów musi odbyć się osobiście w biurze URSS
AGH, a w przypadku niemożności osobistego odbioru, konieczne jest
uzgodnienie formy odbiory z Organizatorem.

§ 5.
Postanowienia końcowe
1. Nad poprawnym przebiegiem Konkursu czuwa Organizator.
2. O wszelkich nieprawidłowościach związanych z Konkursem, Uczestnik

Konkursu powinien poinformować Organizatora.
3. Organizator

przypadku

może

wykluczyć

naruszenia

Uczestnika

przez

z udziału w Konkursie w

Uczestnika

postanowień

niniejszego

Regulaminu.
4. Organizator nie bierze odpowiedzialności za potencjalne uszkodzenia bądź
defekty nagród.
5. Administratorem danych osobowych jest Organizator.
6. Organizator przetwarza dane osobowe zgodnie z ustawą z dnia 10 maja
2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018 poz. 1000)
oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(RODO). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do
wzięcia

udziału

w

Konkursie

i utrzymania nagród. Dane osobowe

Uczestników nie będa przetwarzane dłużej, niż to będzie konieczne do
należytego przeprowadzenia danego Konkursu. Po upływie tego okresu
dane te zostaną usunięte.
7. Wszelkie

kwestie

nieujęte

w

niniejszym

regulaminie

rozstrzyga

Organizator.
8. Organizator rości sobie prawo do wprowadzania modyfikacji do niniejszego
regulaminu, bez konieczności informowania o tym Uczestników konkursu,
a także do jego wyłącznej interpretacji.

