
Regulamin „Mikołajkowego Konkursu Erasmusowego” 

§ 1 

Postanowienia Ogólne 

1. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie  

„Mikołajkowy Konkurs Erasmusowy”, zwanym dalej Konkursem. 

2. Organizatorem Konkursu jest Dział Współpracy Międzynarodowej Politechniki 

Opolskiej (DWM) z siedzibą w Opolu 45-271, przy ul. Mikołajczyka 5. 

3. Konkurs jest rozgrywany wyłącznie na Facebook’u, na fanpage’u Działu Współpracy 

Międzynarodowej (International Relations Office) pod adresem 

https://www.facebook.com/IROOUTech/ , zwanym dalej fanpage. 

4. Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie najlepszego zdjęcia promującego wyjazdy na 

studia w ramach Programu Erasmus+ . 

5. Celem Konkursu jest pokazanie, że „wyjazd na Erasmusa”, to nie tylko nauka na uczelni 

zagranicznej, ale również czas na zawieranie nowych znajomości, odkrywanie siebie i 

świata. 

6. Sponsorem trzech pierwszych nagród jest Dział Współpracy Międzynarodowej 

Politechniki Opolskiej.  

7. Czas trwania Konkursu: od 27.11.2017 r. do 18.12.2017 r. 

            § 2 

Uczestnicy Konkursu 

1. Uczestnikiem konkursu może zostać student Politechniki Opolskiej, który wyjechał na 

studia w ramach programu Erasmus+ w semestrze zimowym roku akademickiego 

2017/2018. 

2. Uczestnictwo w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu oraz 

zgodą na wykorzystywanie przez Politechnikę Opolską nadesłanych materiałów wraz 

z podaniem imienia i nazwiska oraz nazwy studiów Uczestnika  Konkursu do celów 

promocyjnych. 

§ 3 

Zasady Konkursu 

1. Aby wziąć udział w Konkursie należy wysłać własne, artystyczne zdjęcie 

przedstawiające Uczestnika Konkursu ubranego w koszulkę Politechniki Opolskiej, w 

trakcie wymiany studenckiej Erasmus+. 

https://www.facebook.com/IROOUTech/


a. do zdjęcia należy dołączyć hasło promujące program Erasmus+ dla studentów, 

które zostanie umieszczone jako opis zdjęcia; 

b. zdjęcie nie może przedstawiać produktów alkoholowych, wyrobów tytoniowych 

oraz innych używek. 

2. Zdjęcie należy przesłać na adres: m.hunka@po.opole.pl w terminie do dnia 

06.12.2017 r. wraz z informacją o treści: „Zapoznałam/em się z Regulaminem 

Konkursu „Mikołajkowy Konkurs Erasmusowy” oraz zgadzam się z zawartymi w nim 

zapisami. 

3. Jeden Uczestnik może przesłać tylko jedno zdjęcie. 

4. Zdjęcie w wersji elektronicznej może być zrobione dowolną techniką, ale jego jakość 

i wykonanie powinny pozwolić na rozpoznanie przedstawionych postaci oraz 

publikację na portalu facebook.com (w formacie JPEG, w standardzie kolorów RGB). 

5. Nie można wysyłać zgłoszeń w cudzym imieniu. 

6. Zdjęcia wszystkich Uczestników Konkursu będą opublikowane w jednym poście wg 

kolejności zgłoszeń. 

7. Wygrywa ten Uczestnik, który zbierze pod swoim zdjęciem największą ilość polubień 

(tzw. like’ów). 

8. Liczba komentarzy pod zdjęciami nie będzie wpływała na wynik konkursu.  

9. Głosować może każdy użytkownik portalu facebook.com. 

10. Głosować można w terminie od 07.12.2017 r. (dzień publikacji postu ze zdjęciami na 

fanpage’u) do 15.12.2017 r. – polubienia przesłane po północy (czasu polskiego) 

15/16.12.2017 nie będą liczone. 

11. Użytkownik może zagłosować na więcej niż jedno zdjęcie. 

12. Liczone będą wyłącznie głosy oddane na fanpage’u DWM. Głosy oddane pod 

udostępnionym postem na innych profilach nie będą liczone. 

13. Zabrania się wykorzystywania materiałów, do których prawa są w posiadaniu innych 

osób i podmiotów niż Uczestnik Konkursu oraz publikowania treści i materiałów 

wulgarnych, niecenzuralnych, godzących w dobre imię innych osób i podmiotów oraz 

powszechnie uważanych za obraźliwe. 

14. Organizator zastrzega sobie prawo usunięcia wszystkich treści niezgodnych 

z regulaminem. 
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§ 4 

Rozstrzygnięcie konkursu 

1. W celu wyłonienia Zwycięzców Konkursu powołuje się Komisję Konkursową, składająca 

się z trzech pracowników Działu Współpracy Międzynarodowej Politechniki Opolskiej. 

2. Komisja Konkursowa dokona ostatecznego podliczenia głosów i wyłonienia Zwycięzców 

Konkursu, tj. 3 osób które otrzymają największą liczbę głosów. 

3. Wyniki działań Komisji Konkursowej są ostateczne i nie podlegają procedurze 

odwoławczej. 

4. Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia Konkursu bez podania 

przyczyny. 

5. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na fanpage’u.  

6. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania nadesłanych w ramach 

Konkursu materiałów, imion, nazwisk i informacji o Uczestnikach Konkursu i Zwycięzcy 

Konkursu oraz do umieszczania tych informacji w działaniach promocyjnych Politechniki 

Opolskiej. 

7. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez uczestników Konkursu będą przez niego 

przetwarzane wyłącznie w celu: realizacji konkursu, wyłonienia zwycięzców konkursu, 

realizacji nagród, marketingowym. Dane osobowe mogą być także przetwarzane, gdy jest 

to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych. 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia 

przyznanie nagrody. Każdy Uczestnik Konkursu posiada prawo dostępu do swoich 

danych osobowych oraz do ich poprawiania. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z 

przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2015 

r., poz. 2135 z późn. zm.).  

§ 5 

Nagrody 

1. Nagrody:  

1) I miejsce – Powerbank z logo Politechniki Opolskiej, bluza z logo Politechniki 

Opolskiej i logo Erasmus+, torba materiałowa z logo Politechniki Opolskiej i logo 

Erasmus+, bransoletka silikonowa z logo Politechniki Opolskiej i logo Erasmus+ o 

łącznej wartości 75 zł brutto;  

2) II miejsce – Bluza z logo Politechniki Opolskiej i logo Erasmus+, torba materiałowa 

z logo Politechniki Opolskiej i logo Erasmus+, smycz materiałowa z logo 



Politechniki Opolskiej i logo Erasmus+ oraz bransoletka silikonowa z logo 

Politechniki Opolskiej i logo Erasmus+ o łącznej wartości 52,24 zł brutto;  

3) III miejsce – Bluza z logo Politechniki Opolskiej i logo Erasmus+, torba 

materiałowa z logo Politechniki Opolskiej i logo Erasmus+, bransoletka silikonowa 

z logo Politechniki Opolskiej i logo Erasmus+  o łącznej wartości 50,75 zł brutto;  

2. Nagrody zostaną przekazane Zwycięzcom Konkursu nie później niż w terminie 30 dni 

od daty powrotu studenta z wymiany Erasmus+. 

§ 6 

Postanowienia Końcowe 

1. Niniejszy regulamin jest jedynym i wyłącznym dokumentem określającym warunki 

i zasady prowadzenia Konkursu. 

2. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej Działu Współpracy 

Międzynarodowej Politechniki Opolskiej  

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów, o których mowa w § 1 ust. 7 i § 

3 ust. 2 i 10. 

4. Organizator może wykluczyć Uczestnika Konkursu z udziału w Konkursie w przypadku 

naruszenia przez Uczestnika postanowień niniejszego regulaminu. 

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika Konkursu 

niewłaściwych lub nieprawdziwych danych skutkujących niemożliwością nawiązania 

kontaktu lub opóźniających wręczenie przez Organizatora nagrody, a także za treści 

publikowane przez Uczestników Konkursu. 

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu 

cywilnego. 

 


