REGULAMIN
KONKURSU WISH LIST 2021
Twoja lista noworocznych postanowień
Organizator
Organizatorem konkursu pod nazwą „WISH LIST 2021 - Twoja lista noworocznych postanowień”,
zwanego dalej konkursem jest Politechnika Opolska z siedzibą w Opolu, dalej jako Uczelnia. Za
przeprowadzenie konkursu odpowiada dyrektor biblioteki Uczelni.
Cel i warunki konkursu
1. Celem konkursu jest zaangażowanie społeczności FB i Instagramu oraz powiększenie grona
aktywnych odbiorców-obserwatorów.
2. W konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie.
3. Konkurs trwa od dnia 8 stycznia 2021 r. do dnia 31 stycznia 2021 r.
4. Przesłanie pracy przez uczestnika jest jednoznaczne z potwierdzeniem woli uczestnictwa
w konkursie.
5. Przystępując do konkursu uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych,
w postaci: imię i nazwisko, adres do korespondencji i poczty elektronicznej oraz numer telefonu przez
organizatora w celach promocji i realizacji konkursu.
6. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do wykorzystania nadesłanych prac w publikacjach
i wszelkich działaniach promocyjnych.
7. Przystępując do konkursu uczestnik oświadcza, że: posiada pełnię praw osobistych i autorskich
praw majątkowych do zgłoszonej do konkursu pracy, a praca nie narusza praw osób trzecich,
w szczególności autorskich praw majątkowych i osobistych.
8. W przypadku wystąpienia osoby trzeciej z roszczeniem wynikającym z tytułu naruszenia autorskich
praw majątkowych lub innych praw przez uczestnika, uczestnik zobowiązuje się jako osoba wyłącznie
odpowiedzialna, do pokrycia wszelkich szkód oraz roszczeń odszkodowawczych.
9. Uczestnik, którego praca narusza prawo, nawołuje do przemocy, zawiera treści pornograficzne,
rasistowskie lub narusza ideę konkursu w inny sposób, zostanie wykluczony z udziału w konkursie.
10. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
11. Przesłanie pracy na konkurs oznacza, że uczestnik akceptuje warunki wyrażone w regulaminie.
Wymagania dotyczące pracy
1. Każdy uczestnik może przesłać jedną pracę obrazującą swoje postanowienia noworoczne, techniką
dowolną.
2. Prace należy przesyłać wyłącznie w formie elektronicznej na adres mailowy organizatora:
w.ernst@po.opole.pl lub j.tomasiewicz@po.opole.pl. W tytule wiadomości należy wpisać: WISH LIST
2021 - Twoja lista noworocznych postanowień.
3. Do pracy uczestnik dołącza następujące dane osobowe: imię i nazwisko, aktualny adres e-mailowy,
numer telefonu i adres korespondencyjny oraz podpisany załącznik nr 1 do regulaminu.
Nagrody
1. Dla uczestników konkursu, którzy zajmą I, II i III miejsce przewidziane są nagrody, którymi będą
karty podarunkowe, o wartości:
1) I miejsce - 200 zł;
2) II miejsce - 150 zł;
3) III miejsce - 100 zł,

uprawniające do zakupu towarów lub usług w jednym ze sklepów prowadzących sprzedaż online,
który ma w swojej ofercie szeroki wybór książek, gier komputerowych, podręczników oraz płyt
CD/DVD.
2. Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny.
3. Nagrody zostaną przekazane laureatom w czasie i formie wyznaczonej przez organizatora.
4. W przypadku braku możliwości skontaktowania się z laureatem przez 14 dni od daty ogłoszenia
wyników konkursu prawo laureata do nagrody wygasa, a organizator przekaże nagrodę uczestnikowi,
który zajął kolejne miejsce w konkursie.
Rozstrzygnięcie konkursu
1. Przesłane do konkursu prace ocenia organizator.
2. Organizator ocenia prace biorąc pod uwagę, między innymi: oryginalność, kreatywność i zgodność
treści z hasłem przewodnim konkursu.
3. Organizator wyłoni trzech laureatów konkursu. Rozstrzygnięcie organizatora jest ostateczne i nie
przysługuje od niego odwołanie.
4. Nagrodzone prace zostaną zaprezentowane na profilu FB i Instagramie biblioteki Uczelni.
5. Organizator zawiadomi laureatów o rozstrzygnięciu konkursu drogą e-mailową.
6. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w dniu 8 lutego 2021 r. Wyniki konkursu zostaną podane
jako post na profilu FB i Instagramie biblioteki Uczelni.

Załącznik nr 1 do regulaminu

Ja, niżej podpisany/a oświadczam, że:
1) zapoznałem/am się z treścią i akceptuję regulamin konkursu „WISH LIST 2021 - Twoja lista
noworocznych postanowień”;
2) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby konkursu „WISH LIST
2021 - Twoja lista noworocznych postanowień” zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; Dz. Urz. UE L 119/1);
3) zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem majątkowych praw autorskich do
pracy na rzecz organizatora, na polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego
1994 r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1231 ze zm.), w tym
nieodpłatnego publikowania w wydawnictwach wszelkiego typu, wydawanych przez Uczelnię oraz w
Internecie;
4) zostałem poinformowany, że administratorem danych osobowych jest Politechnika Opolska w
Opolu (ul. Prószkowska 76, 45-758 Opole). Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na
podstawie zgody uczestnika (art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.), w celu wzięcia udziału w konkursie „WISH LIST 2021 - Twoja
lista noworocznych postanowień”, a uczestnikowi przysługuje prawo: żądania dostępu do danych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wycofania zgody na przetwarzanie danych,
prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, prawo wniesienia skargi do
organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), przenoszenia danych.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych: iod@po.edu.pl.

...................................................................................................................
(miejscowość i data, imię i nazwisko uczestnika konkursu)

