REGULAMIN KONKURSU
"PRACUJĄCO - STUDIUJĄCY. DOŚWIADCZENIA STUDENTÓW SWPS UNIWERSYTETU
HUMANISTYCZNOSPOŁECZNEGO"
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1. Regulamin określa warunki Konkursu "Pracująco - studiujący. Doświadczenia studentów
SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego", organizowanego w ramach Konferencji
"Pokolenie młodych dorosłych łączących edukację z pracą" ("Konkurs"), która odbędzie się
w dniu 6 czerwca 2016 roku.
2. Organizatorem Konkursu jest SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą
w Warszawie przy ulicy Chodakowskiej 19/31 (03-815 Warszawa), Wydział Nauk
Humanistycznych i Społecznych ("Uniwersytet SWPS" lub "Organizator").
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WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
§2
Uczestnikiem
Konkursu
może
być
każdy
student
SWPS
Uniwersytetu
Humanistycznospołecznego ("Uczestnik").
Udział w Konkursie oznacza przesłanie w graficznym pliku cyfrowym (.jpg, i/lub .tiff, i/lub
.psd) prac fotograficznych na adres e-mail: akalinowska1@st.swps.edu.pl, do dnia 25 maja
2016 roku.
Uczestnik Konkursu może zgłosić maksymalnie 5 prac fotograficznych o parametrach:
rozdzielczość 300 dpi, rozmiar do formatu A2 (400x600mm).
Wśród wybranych w ramach Konkursu prac fotograficznych może znaleźć się maksymalnie
3 prace fotograficzne jednego autora – Uczestnika.
Do nadesłanych prac fotograficznych należy dołączyć wypełniony formularz zgłoszeniowy,
wraz z podpisanym oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych
osobowych, którego wzór stanowi załącznik numer 1 do niniejszego regulaminu, który jest
dostępny na stronie internetowej Organizatora.
Do Konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie prace fotograficzne, które nie były dotąd
publikowane, nagradzane, a w czasie trwania Konkursu nie biorą udziału w innym
konkursie.
Nie zezwala się na stosowanie fotomontaży polegających na łączeniu elementów zdjęcia
pochodzących z różnych plików lub dokonywanie zmian oryginalnej kompozycji zdjęcia.
Nagrodzone oraz wyróżnione prace fotograficzne stworzą wystawę fotograficzną,
towarzyszącą Konferencji "Pokolenie młodych dorosłych łączących edukację z pracą".

WYNIKI KONKURSU I NAGRODY
§3
1. Laureatów wybierze Komisja Konkursowa w składzie: prof. Izabela Grabowska, dr hab.

prof. SWPS Mirosław Filiciak, mgr Justyna Sarnowska, mgr Anna Kalinowska. Decyzje
Komisji Konkursowej są ostateczne i wiążące dla wszystkich Uczestników. Od decyzji
Komisji Konkursowej nie przysługuje odwołanie.
2. Rozstrzygniecie Konkursu nastąpi w okresie 5 dni roboczych od zakończenia Konkursu.
3. Laureaci zostaną powiadomieni o wygranej pocztą elektroniczną na adres e-mail wskazany
w przesłanym formularzu zgłoszeniowym. Wyniki Konkursu wraz z danymi laureatów
w postaci imienia i nazwiska, zostaną opublikowane również na stronie internetowej
http://youth.swps.pl.
4. Nagrodami w Konkursie są:
a) tematyczny kurs fotografii w Akademii Fotografii,
b) aparat Instax Mini 8 + wkład,
c) album fotograficzny,
d) gadżety Uniwersytetu SWPS.
POSTANOWIENIA DODATKOWE
§4
1. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia Uczestnika z Konkursu, jeśli nie spełnił
wymogów udziału w Konkursie lub innych warunków niniejszego regulaminu, naruszył
zasady uczciwej rywalizacji lub wycofał zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
2. Zgłaszając pracę Uczestnik jednocześnie oświadcza, że:
a) zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu i wyraża zgodę na warunki w nim
zawarte,
b) jest autorem prac fotograficznych zgłoszonych w Konkursie i ich wyłącznym
właścicielem,
c) prace fotograficzne zgłoszone do Konkursu nie naruszają jakichkolwiek praw osób
trzecich, w tym w szczególności praw autorskich.
3. Zgłaszając prace fotograficzne, Uczestnik wraz z pracami fotograficznymi składa podpisane:
a) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawarte
w formularzu zgłoszeniowym, którego wzór stanowi załącznik numer 1 do niniejszego
regulaminu,
b) dwa egzemplarze umowy licencji niewyłącznej, według wzoru stanowiącego załącznik
numer 2 do niniejszego regulaminu.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§5
dostępny jest na stronie

1. Niniejszy regulamin
internetowej Organizatora
http://youth.swps.pl.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane
opublikowaniem nieprawdziwych danych osobowych bądź innych nieprawdziwych
informacji przygotowanych na podstawie zgłoszeń sporządzonych przez Uczestników, jak
również nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie jakichkolwiek praw osób trzecich,

spowodowane zgłoszeniem prac fotograficznych.
3. Wszelkie kwestie sporne i prawne nieuregulowane w niniejszym regulaminie, rozstrzygane
są przez Organizatora.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu, przerwania lub
odwołania Konkursu z powodu ważnych przyczyn, o czym niezwłocznie poinformuje
na stronie internetowej Konkursu.

