
ANEKS NR 1 

DO REGULAMINU KONKURSU 

„OŻYWIĆ SZTUKĘ” 

 

wydany w dniu 23.08.2021 r. przez Organizatora Konkursu - Szkoły Policealne SKK oraz 

Wyższą Szkołę Nauk o Zdrowiu z siedzibą w Bydgoszczy.  

 

§1. 

Organizator postanowił zmienić Regulamin Konkursu „Ożywić Sztukę” w ten sposób, że: 

• W pkt. I zmianie ulega treść §4, któremu nadaje się następujące brzmienie: 

„Konkurs trwać będzie w dniach: od dnia 02.08.2021 do dnia 19.09.2021 godz. 23.59 – w 

tym terminie przyjmowane będą prace konkursowe (dalej „Postanowienia Ogólne”)”. 

§2. 

Pozostałe warunki Regulaminu pozostają bez zmian. 

§3. 

Aneks wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.  

§4. 

Tekst jednolity Regulaminu stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego aneksu.  

 

Organizator: 

Szkoły Policealne SKK oraz Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu z siedzibą w Bydgoszczy,  

85-067 Bydgoszcz ul. Jagiellońska 4. NIP: 9532507394. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 – tekst jednolity Regulaminu  

 

REGULAMIN KONKURSU 

„OŻYWIĆ SZTUKĘ” 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§1 Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „Ożywić Sztukę” 

zwany dalej „Konkursem”.  

§2 Organizatorem Konkursu są: 

Szkoły Policealne, których organem prowadzącym jest Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w 

Bydgoszczy, przy ul. Jagiellońskiej 4, zwane dalej „Organizatorem Konkursu”.  

§3 Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

§4 Konkurs trwać będzie w dniach: od dnia 02.08.2021do dnia 23.08.2021 godz. 23.59 – w 

tym terminie przyjmowane będą prace konkursowe. 

§5 Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w terminie do 14 dni po zakończeniu Konkursu.  

§6 Laureaci Konkursu otrzymają nagrody w postaci vouchera na kurs zorganizowany przez 

SKK:  

1. miejsce – kurs grafiki komputerowej z AutoCAD,  

2. miejsce – kurs AutoCAD podstawowy, 

3. miejsce – Adobe Photoshop,  

który odebrać należy w siedzibie Szkół Policealnych SKK oraz Wyższej Szkoły Nauk  

o Zdrowiu w Bydgoszczy przy ul. Jagiellońskiej 4 lub SKK. Nagrodę będzie można 

wykorzystać dołączając do zorganizowanego kursu.  

 

 

 

 



UCZESTNICY KONKURSU 

§1 Uczestnikami mogą być wyłącznie osoby, które w dniach od 02.08.2021 do 23.08.2021 

dopełnią formalności, według wskazanych warunków: 

1. Uczestnicy Konkursu poświadczą, że posiadają status: Studenta, Słuchacza, Ucznia 

lub Uczestnika KKZ w: Szkołach Policealnych, Studiach, Liceum, Technikum lub 

KKZ prowadzonych przez WSNoZ lub SKK. 

2. W przypadku osób niepełnoletnich, uczestnicy zobowiązani są do wysłania 

podpisanego przez rodziców oświadczenia, w którym zawarta będzie zgoda na udział 

w Konkursie.  

3. Uczestnicy konkursu wykonają fotografię przedstawiającą „Sztukę Ożywioną”. 

§2 Każdy Uczestnik Konkursu może przesłać jedno zdjęcie przedstawiające dzieło sztuki 

(obraz, rzeźba, budowla) oraz drugie przedstawiające uczestnika konkursu 

odzwierciedlającego dzieło sztuki.  

§3 Uczestnik Konkursu oświadcza, że posiada autorskie prawa majątkowe do zdjęcia 

(fotografii) i przenosi je na Organizatora Konkursu w zakresie niezbędnym do jego publikacji 

i/lub innego rozpowszechniania oraz dokonywania jego opracowania w sposób konieczny dla 

prawidłowej realizacji założeń Konkursu. Organizator zastrzega sobie prawo do korzystania 

ze zdjęć na polach eksploatacji wskazanych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych, w tym w szczególności w zakresie wykorzystywania techniką drukarską i 

cyfrową, powielania, wystawiania, udostępniania na stronach internetowych Organizatora 

oraz we wszelkich materiałach promocyjnych i reklamowych, bez względu na sposób ich 

zwielokrotniania i wprowadzania do obrotu.  

§4 Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy ani osoby pozostające w stosunku 

zlecenia lub w innym stosunku prawnym, do którego stosuje się przepisy o zleceniu z 

Organizatorem Konkursu oraz członkowie rodzin wskazanych osób, do drugiego stopnia 

pokrewieństwa.  

§5 Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator Konkursu. 

Dane osobowe przekazane Organizatorowi Konkursu będą przetwarzane w procesie rekrutacji 

oraz procesie rejestracyjnym związanym z uczestnictwem w Konkursie. Dane osobowe mogą 

być także przetwarzane, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych 

celów administratora danych (zgodnie z Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych 



osobowych) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania 

uniemożliwi udział w Konkursie.  

§6 Udział w Konkursie jest bezpłatny i całkowicie dobrowolny. 

§7 Zgłoszenie uczestnik konkursu wysyła mailem za pośrednictwem formularza 

https://forms.gle/Ey2X5vizX13CevKT6  

 

II. ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU 

§1 Zadanie uczestników polega na przesłaniu 2 fotografii przedstawiających „Sztukę 

Ożywioną”.  

a/na fotografii musi znaleźć się logo SKK, WSNoZ, ALO lub TDM 

(w zależności od tego, gdzie się uczy osoba biorąca udział w konkursie), zarejestrowaną 

obiektywem aparatu fotograficznego przez uczestnika Konkursu. Link do pobrania logo: 

https://tiny.pl/9mdjs 

b/logo może być zaprezentowane w dowolnej formie (np. wydrukowane, wyświetlone na 

ekranie komputera, telefonu, tabletu itp.), 

c/logo będzie do pobrania we wskazanym linku, 

§2 Prace nie mogą naruszać ogólnie przyjętych wartości i być sprzecznymi z dobrymi 

obyczajami, naruszającymi ogólnie przyjęte wartości. Prace muszą być przesłane w formacie 

umożliwiającym korzystanie z pliku w celu przeprowadzenia Konkursu. 

§3 Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu czuwa Komisja powołana przez Organizatora 

Konkursu składająca się z trzech osób. Nagrody sponsorowane są przez Partnerów WSNoZ 

oraz Uczelnię. 

§4 Warunkami przystąpienia do Konkursu jest posiadanie statusu Studenta, Słuchacza i 

Ucznia zapoznanie się oraz zaakceptowanie przez Uczestnika Regulaminu Konkursu. 

§5 Każdemu uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania 

oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania lub usunięcia.  

§6 Każdy uczestnik konkursu może zdobyć wyłącznie jedną nagrodę, którą otrzymuje po 

wyłonieniu uczestnika jako laureata konkursu ogłoszonego na stronie Facebook’a. 



 

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§1 Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie i zaakceptowanie regulaminu oznacza wyrażenie 

przez Uczestników Konkursu zgody na zamieszczenie danych osobowych we wszystkich 

materiałach, niezależnie od formy ich przetwarzania i wyrażenia, mających za przedmiot 

propagowanie, reklamę Konkursu oraz relację z jego przebiegu, a także realizację Konkursu 

zgodnie z niniejszym Regulaminem.  

§2 W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu R. II §2, osoby odpowiedzialne 

powołane przez Organizatora Konkursu mogą wykluczyć Uczestnika. Organizator zastrzega 

sobie prawo do zmiany zasad Konkursu nawet w trakcie trwania Konkursu. Informacja o 

zmianach będzie umieszczona na stronie internetowej i Facebooku Organizatora Konkursu.  

§3 Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu z przyczyn niezależnych od 

Organizatora. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany zapisów niniejszego 

Regulaminu, bez podania przyczyny; informacja o zmianach zostanie podana na stronie 

internetowej i Facebooku Organizatora Konkursu. O sprawach nieuregulowanych niniejszym 

Regulaminem rozstrzyga Organizator Konkursu.  

§4 Regulamin jest dostępny na stronie internetowej szkoły.  

§5 Niniejszy Konkurs nie jest „grą losową” w rozumieniu ustawy z 29 lipca 1992 r. o grach 

losowych i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 4, poz. 27 z późn. zm.).  

§6 Zgłoszenie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków zapisanych w 

niniejszym Regulaminie. 

Wszelkie prawa zastrzeżone.  

Organizator: 

Szkoły Policealne SKK oraz Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu z siedzibą w Bydgoszczy,  

85-067 Bydgoszcz ul. Jagiellońska 4. NIP: 9532507394. 

 


