
 

REGULAMIN KONKURSU  

 

„Studiuj za darmo w BSW” 
 

 
1. Postanowienia Ogólne 

 
1.1. Nazwa Konkursu  

 

Konkurs jest organizowany pod nazwą: „Studiuj za darmo w BSW”. 

 

1.2. Organizator 

 

Bydgoska Szkoła Wyższa, wpisana do rejestru uczelni niepublicznych i związków uczelni 

niepublicznych, prowadzona przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, pod 

numerem307, ul. Unii Lubelskiej 4C, 85-059 Bydgoszcz, NIP: 967-11-98-206,  

Regon: 093209443, zwana dalej „Organizatorem”. 

 

1.3. Zasięg Konkursu 

 

Konkurs ogłaszany będzie we wszelkich mediach, a szczególnie w Internecie  

z wykorzystaniem  Fanpag’u w serwisie społecznościowym Facebook oraz na stronie 

internetowej Uczelni (www.bsw.edu.pl). 

 

1.4. Cel Konkursu 

 

Celem Konkursu jest wyłonienie Laureatów, którzy zrekrutują się poprzez złożenie 

kompletnej teczki dokumentów na dowolny kierunek studiów licencjackich, inżynierskich  

lub magisterskich prowadzony przez Organizatora. 

 

1.5. Regulamin 

 

Treść niniejszego Regulaminu będzie udostępniona wszystkim potencjalnym uczestnikom  

Konkursu na stronie internetowej Uczelni oraz na  Fanpag’u w serwisie społecznościowym 

Facebook. Przystąpienie do Konkursu, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, 

jest równoznaczne ze złożeniem przez uczestnika oświadczenia w przedmiocie akceptacji 

niniejszego Regulaminu. 

 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.bsw.edu.pl/


2. Warunki uczestnictwa w konkursie 
 

2.1. Uczestnicy Konkursu 

 

2.1.1. Uczestnikami Konkursu (dalej zwani: „Kandydatami”) mogą być osoby pełnoletnie 

zamieszkałe na terenie RP. 

 

2.1.2. Warunkiem udziału każdego z Kandydatów jest: 

 

a) wyrażenie zgody na udział w Konkursie i złożenie Biurze Rekrutacji kompletnej 

teczki Kandydata zgodnie z wymogami rekrutacji na studia prowadzone przez 

Organizatora. 

 

b) wyrażenie pisemnej zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku  

z Konkursem; 

 

c) wypisanie karty zgłoszenia do udziału w konkursie, którą Kandydat otrzymuje w 

Biurze Rekrutacji podczas składania dokumentów. 

 

2.1.3. W Konkursie mogą wziąć udział Kandydaci, którzy w momencie trwania Konkursu 

będą posiadali dokument potwierdzający zdanie egzaminu dojrzałości lub deklarujący 

doniesienie świadectwa maturalnego niezwłocznie po zdanej maturze. Konkurs skierowany 

jest do osób chcących podjąć naukę w BSW. 

 

2.1.4. Z udziału w Konkursie wyklucza się: 

 

a) pracowników lub współpracowników Organizatora, Koordynatora oraz innych 

podmiotów współpracujących przy organizacji Konkursu, a także członków ich 

najbliższych rodzin (małżonkowie, dzieci, rodzice, rodzeństwo, w tym przyrodnie); 

 

b) osoby wchodzące w skład Jury Konkursowego, a także członkowie ich 

najbliższych rodzin; 

 

2.1.5. Organizator nie dopuszcza możliwości łączenia ze sobą dwóch lub więcej promocji. 

 

 

2.2 Ochrona danych osobowych 

 

2.2.1. Organizator oświadcza, że dane osobowe Kandydata w zakresie: imię i nazwisko, 

numer telefonu komórkowego lub stacjonarnego lub odpowiednio adres zamieszkania, 

wizerunek, będą przetwarzane przez Organizatora w celu realizacji Konkursu i jego 

prawidłowego przeprowadzenia lub marketingu bezpośredniego własnych produktów 

Organizatora Konkursu. 

 

2.2.2 Dane osobowe kandydatów Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z ustawą z dnia  

29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 Nr 101, poz. 923  

z późniejszymi zmianami) w celach promocyjnych, informacyjnych, reklamowych  

i marketingowych. 

 

 



2.2.3. Wzięcie udziału w Konkursie oznacza wyrażenie zgody na przekazanie danych 

osobowych Kandydata Konkursu oraz na przesyłanie informacji marketingowych  

i handlowych przez Organizatora drogą pocztową i elektroniczną.  

 

2.2.4. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez opiekunów prawnych  

i Kandydatów Konkursu będzie Organizator. Dane osobowe Kandydatów Konkursu będą 

przetwarzane, w celu prawidłowego przeprowadzenia Konkursu przez Koordynatora,  

który zajmuje się czynnościami związanymi z prowadzeniem bazy danych osobowych  

w imieniu i na rzecz Administratora. 

 

III. Zasady Konkursu 

 
 

3.1. Czas trwania konkursu  

 

Konkurs trwa od 10 lipca 2015 r. do 20 września 2015 r. 

 

3.2. Jury Konkursowe 

 

W skład Jury Konkursowego wchodzą przedstawiciel/e Organizatora oraz Samorządu 

Studenckiego. Ich zadaniem jest czuwanie nad poprawnym przebiegiem Konkursu. 

 

3.3. Przebieg Konkursu 

 

3.3.1. Aby wziąć udział w Konkursie, Uczestnicy muszą zrekrutować się na dowolny 

kierunek studiów licencjackich, inżynierskich lub magisterskich prowadzonych przez 

Organizatora oraz wypisać kartę zgłoszenia do udziału w konkursie. 

 

3.3.2. Laureaci zostaną wybrani w drodze losowania spośród osób, które wypisały karty 

zgłoszenia do udziału w konkursie, w czasie składania w Dziale Rekrutacji kompletnej teczki 

rekrutacyjnej.  

 

 

3.3.3 Przed przystąpieniem do Konkursu, każdy Uczestnik musi zapoznać się z Regulaminem.  

Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również 

potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie. 

Zarejestrowanie się Uczestnika powoduje automatyczną akceptację Regulaminu Konkursu 

oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika na potrzeby  

Konkursu. 

 

IV. Laureaci oraz Nagrody 
 

4.1. Laureaci 

 

4.1.1. Laureaci wyłonieni w wyniku losowania przez Komisję Konkursową, zostaną 

powiadomieni telefonicznie oraz drogą elektroniczną o wygranej w Konkursie. 

 

 

4.1.2. Ogłoszenie listy Laureatów nastąpi na koniec trwania promocji na stronie internetowej 

Uczelni oraz w serwisie Facebook, nie później jednak niż do dnia 25 września 2015 r. 



 

4.2. Nagrody  

 

4.2.1. Nagrodą główną dla 5 wyłonionych w drodze losowania, spośród wszystkich 

uczestników konkursu Laureatów promocji, jest jeden semestr bezpłatnej nauki (semestrem 

tym jest I semestr II roku nauki) na wybranym przez nich kierunku studiów licencjackich, 

inżynierskich lub magisterskich w BSW.  

 

W przypadku nie podjęcia przez Laureata nauki na wybranym kierunku Laureat traci prawo 

do jakiejkolwiek nagrody. 

 

4.2.2. W przypadku nie zaliczenia pierwszego semestru studiów bądź skreślenia z listy 

studentów Laureat traci natychmiast (z datą decyzji) dalsze prawo do bezpłatnego 

studiowania w BSW. 

 

4.2.3. Wartość nagrody w świetle art. 21 ust. 1 pkt 68 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r.,  

o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 2012, poz. 361 z poźn. zm.) nie podlega 

opodatkowaniu. Nie jest możliwe odstąpienie lub zbycie nagrody osobom trzecim ani 

zamiana na inną nagrodę, w tym na ekwiwalent pieniężny. 

 

 

V. Postanowienia końcowe 
 

5. 1. Postępowanie reklamacyjne 

 

5.1.1. Reklamacje dotyczące Konkursu, Uczestnicy powinni zgłaszać w formie pisemnej  

najpóźniej w terminie 14 dni od daty ogłoszenia wyników poszczególnych etapów Konkursu. 

 

5.1.2. Reklamacje należy wysłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Decyduje 

data stempla pocztowego. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny 

adres i numer telefonu, jak również dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacje 

zgłoszone po upływie terminu wskazanego w pkt. 5.1.1. nie będą rozpatrywane. 

 

5.1.3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję Reklamacyjną (dalej zwaną: „Komisją”)  

powołaną przez Organizatora. Komisja rozpatrywać będzie reklamacje Uczestników  

na podstawie niniejszego Regulaminu. Komisja rozpatrzy reklamacje w terminie 14 dni  

od dnia jej doręczenia. Osoba zgłaszająca reklamację otrzyma decyzję Komisji na piśmie  

na wskazany przez nią adres. Decyzja Komisji w przedmiocie rozpatrzenia reklamacji jest 

ostateczna. 

 

6.2. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające 

prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć lub którym nie 

mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych. 

 

6.3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu  

w przypadku wszelkich zdarzeń mających wpływ na organizowanie Konkursu. 

 

6.4. W sprawach nieunormowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy  

Kodeksu cywilnego i innych obowiązujących przepisów prawa. 


