Regulamin konkursu: „Zostań twarzą Koźmińskiego 2019”
(English version below)
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1.
Przystępując do udziału w konkursie „Zostań twarzą Koźmińskiego 2019” (dalej
zwanego „Konkursem”), Uczestnik akceptuje jednocześnie postanowienia
niniejszego Regulaminu bez konieczności składania odrębnego oświadczenia w tym
przedmiocie.
1.2.
Organizatorem Konkursu jest Akademia Leona Koźmińskiego z siedzibą przy ul.
Jagiellońskiej 59, w Warszawie, wpisana do rejestru MEN pod nr 17, NIP 524-1005-438, zwana dalej Organizatorem lub Uczelnią. Uczelnia jest przyrzekającym
nagrodę w rozumieniu art. 921 k.c.
1.3.
Konkurs przeprowadzony jest w okresie od 14 stycznia 2019 do 25 stycznia 2019
r. (zwanym dalej „ Okresem Konkursu”).
1.4.
Rektor ALK, jako przedstawiciel Organizatora Konkursu, powołuje Komisję
Konkursową. Komisja czuwa nad prawidłowym przebiegiem Konkursu.
2.
2.1.

UCZESTNICY KONKURSU
W Konkursie mogą wziąć udział:
studenci Uczelni, którzy ukończyli 18 lat, posiadający pełną zdolność do czynności
prawnych, a także posiadający pełne prawa studenckie, spełniający wszystkie
postanowienia i warunki niniejszego Regulaminu.

3.
3.1.

PRZEDMIOT KONKURSU
Konkurs polega na zgłoszeniu swojej kandydatury jako osoby, której wizerunek
będzie wykorzystywany w promocji Uczelni, oraz zaprezentowaniu się podczas
castingu.
Laureaci i finaliści konkursu zobowiązują się do udziału w sesji fotograficznej
w uzgodnionym terminie oraz wyrażają zgodę na bezterminowe wykorzystanie
swojego wizerunku powstałego w wyniku tej sesji w celach promocyjnych Uczelni
na wszystkich polach eksploatacji, bez prawa wyłączności.
Przebieg konkursu
W dniach od 14 stycznia do 20 stycznia 2019 r. Uczestnicy zgłaszają swoje
kandydatury w dwojaki sposób:
•
przesyłając za pośrednictwem strony internetowej https://wetransfer.com/
na adres mailowy: tatiana@kozminski.edu.pl film prezentujący swoją
osobę. Długość filmu nie powinna przekroczyć 30 sekund. Format pliku:
MPEG-4. Nazwa pliku to imię nazwisko kandydata. Film powinien być
zgodny z normami obyczajowymi i estetycznymi.
•
osobiście na terenie Uczelni, w wyznaczonym punkcie funkcjonującym
w atrium budynku D w dniach:
- 16-18 stycznia w godz. 11:45-12:15
- 19 stycznia w godz. 10:00-12:30
Osoby zgłaszające się uczestniczą w minisesji fotograficznej.

3.2.

3.3.
•

3.4.
3.5.
3.6.

Komisja Konkursowa wyłania 20 finalistów, a następnie spośród nich 10 laureatów
Konkursu.
Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
Dla każdego z 10 laureatów i 10 finalistów jest przewidziana nagroda ustalona przez
Organizatora.
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3.7.

3.8.
3.9.

4.
4.1.
4.2.

4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
5.
5.1.

5.2.
5.3.
5.4.

6.
6.1.

Warunkiem zgłoszenia do Konkursu jest poprawne wypełnienie formularza
zgłoszeniowego, zamieszczonego na stronie internetowej pod adresem:
https://form.jotform.com/90102968435963
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu przeprowadzenia konkursu.
Zmiana taka nie jest zmianą regulaminu w rozumieniu punktu 7.4 tego regulaminu.
W przypadkach wykrycia przez Organizatora, iż dany Uczestnik dopuszcza się
działań niezgodnych z niniejszym Regulaminem lub że dany Uczestnik podejmuje
jakiekolwiek działania sprzeczne z ideą i celem Konkursu, Uczestnik może być
wykluczony z Konkursu. Uczestnik może nie być poinformowany o takiej decyzji.
Organizator ma prawo pominąć danego uczestnika w procesie przyznawania
nagród, jeżeli zachodzi podejrzenie o nadużycia lub działania sprzeczne z ideą
i celem konkursu. Przypadki takie Organizator będzie rozpatrywał indywidualnie.
OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU I WYDANIE NAGRÓD
Laureaci i finaliści Konkursu zostaną wyłonieni podczas posiedzeń Komisji
Konkursowej, obradującej w dniach 21-23 stycznia 2019 r.
Finaliści zostaną ogłoszeni 24 stycznia 2019 r. na stronie internetowej
www.kozminski.edu.pl/twarze_kozminskiego, a laureaci, wybrani spośród 20
finalistów, podczas wydarzenia finałowego, które będzie miało miejsce w siedzibie
Uczelni w Atrium w godz. 11:45-12:15, oraz na stronie internetowej
www.kozminski.edu.pl/twarze_kozminskiego.
Podczas wydarzenia finałowego wymienionego w punkcie 4.2. zostaną wręczone
laureatom i finalistom nagrody.
Nagrody rzeczowe będą wydawane tylko i wyłącznie do rąk własnych zwycięzcy.
Nagrody nie mogą być odebrane przez członków rodziny ani osoby trzecie.
Prawa do nagrody Uczestnik nabywa dopiero po ogłoszeniu nazwisk laureatów
i finalistów.
Nie jest możliwe wypłacenie równowartości w formie pieniężnej.
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu
będzie Akademia Leona Koźmińskiego z siedzibą przy ul. Jagiellońskiej 59,
w Warszawie. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celu prawidłowego
przeprowadzenia Konkursu. Jednocześnie Uczelnia zastrzega sobie prawo do
opublikowania imion i nazwisk, zdjęć oraz informacji o laureatach konkursu, jak
również wywiadów z nimi w materiałach reklamowych Uczelni, prasie i na antenie
radia i TV oraz na stronach internetowych, na co uczestnicy Konkursu wyrażają
zgodę, przystępując do Konkursu.
Uczelnia zapewnia, że dane osobowe Uczestników Konkursu nie zostaną przekazane
ani odsprzedane żadnej stronie trzeciej.
Uznaje się, że poprzez zgłoszenie się do Konkursu Uczestnik akceptuje Regulamin
Konkursu.
Uczestnik Konkursu zgadza się na wykorzystanie zebranych danych dla potrzeb
kontaktów za pośrednictwem telefonu lub/i poczty elektronicznej celem
przeprowadzenia i rozliczenia Konkursu lub w celu indywidualnego komunikowania
się w związku Konkursem.
WYCOFANIE ZGODY NA UŻYTKOWANIE i PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Użytkownik może w dowolnym momencie wycofać zgodę (złożyć sprzeciw) na
użytkowanie i przetwarzanie danych osobowych. Wycofać zgodę na użytkowanie
i przetwarzanie danych osobowych można dokonać pisząc na adres pocztowy
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Organizatora Konkursu. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych
(złożenie sprzeciwu) Uczestnika złożony w trakcie trwania Konkursu uważany będzie
za wycofanie się Uczestnika z Konkursu. Wycofanie i sprzeciw nie dotyczy
warunków, o których mowa w pkt. 3.2 niniejszego regulaminu.
7.
7.1.

7.2.
7.3.
7.4.
7.5.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe zgłoszenia dokonane
przez Uczestników w ramach Konkursu wpisy utracone, uszkodzone, niewłaściwie
zaadresowane lub złożone po upływie określonego terminu.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne,
mające wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie.
Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady udziału
w Konkursie.
Uczelnia zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, jeżeli nie wpłynie to na
pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie.
Niniejszy
Regulamin
dostępny
jest
na
stronach
internetowych
www.twarze.kozminski.edu.pl oraz w siedzibie Organizatora.
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Rules and Regulations of the contest „Become the face of Kozminski 2019”
1. GENERAL PROVISIONS
1.1. By entering the "Become the Face of Kozminski 2019" contest (hereinafter referred to as
"the Contest"), the Participant also accepts the provisions of these Regulations without the
need to submit a separate statement on this subject.
1.2. The Competition is organized by Kozminski University with its registered office at ul.
Jagiellońska 59, in Warsaw, entered in the Ministry of National Education under No. 17, NIP
524-10-05-438, hereinafter referred to as the Organizer or the University. The university is the
provider of the rewards within the act 921 k.c.
1.3. The contest is conducted from January 14, 2019 to January 25, 2019 (hereinafter referred
to as the "Contest Period").
1.4. The Rector of KU, as a representative of the Contest Organizer, appoints the Contest
Commission. The Commission supervises the proper course of the Contest.

2. PARTICIPANTS OF THE CONTEST
2.1. The contest can be taken part in by:
Kozminski University students who have completed 18 years of age, have full legal capacity,
and also have full student rights, meeting all the provisions and conditions of these
Regulations.

3. OBJECTIVE OF THE CONTEST
3.1. The contest is based upon personal application of the Participant as the person whose
image will then be used in the promotional activities of the University, and who will present
themselves during the casting proccess.
3.2. The winners of the Contest are obliged to participate in the photo shoot on the date agreed
upon with the Organizor, and agree for their image produced during the photo shoot and
aimed for the promotional activities of the University, to be used in perpetuity, in all areas of
exploitation, with no exclusive rights.
3.3. The course of the contest:
• From January 14 to January 20, 2019. Participants submit their candidacies in two ways:
• by sending their entries via the website https://wetransfer.com/ to the e-mail address:
tatiana@kozminski.edu.pl, a film presenting his/her person. The length of the film should not
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exceed 30 seconds. File format: MPEG-4. The file name shoud consist of the name and
surname of the candidate. The film should comply with moral and aesthetic norms.
• in-person, at the University, at a designated point set up in the building D’s Atrium, on:
- 16-18 January from 11: 45-12: 15
- January 19 at 10: 00-12: 30
Applicants will participate in a short photoshoot, the results of which will be used as material
to determine the winners of the contest.
3.4. The Contest Commission selects 20 finalists, followed by 10 winners of the Contest.
3.5. The decisions of the Contest Commission are final and can not be appealed.
3.6. For each of the 10 winners and 10 finalists, a prize determined by the Organizer is
provided.
3.7. A condition of taking part in the Contest is to correctly fill in the application form, which
can be found on the Kozminski University website at
https://form.jotform.com/90102968435963
3.8. The Organizer reserves the right to change the date of the contest. Such a change will not
be considered as a change to the rules and regulations, as defined in point 7.4 of these
regulations.
3.9. In the event that the Organizer detects that a given Participant is committing any actions
inconsistent with these Regulations, or that a given Participant takes any actions contrary to
the idea and purpose of the Contest, the Participant may be excluded from the Contest.
The Participant needs not to be informed of this fact, and the Organizer may omit the
participant in the course of awarding the Winners, if the suspicion occurs of the Participant
working against the aims and ideas of the contest. Those instances will be decided upon
individually.

4. ANNOUNCEMENT OF THE CONTEST’S RESULTS AND AWARDING OF THE
PRIZES
4.1. Winners and finalists of the Contest will be selected during the gatherings of the Contest
Commission, which will be held on the 21-23 January 2019.
4.2. The finalists will be announced on January 24, 2019 on the official webpage
https://www.kozminski.edu.pl/kozminski_faces/, and the 10 winners among those 20 finalists
will be announced on January 25, 2019 during the final event, which will take place on the
KU Campus in the Atrium at 11: 45-12: 15, and on the website
https://www.kozminski.edu.pl/kozminski_faces/.
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4.3. The prizes will be awarded to the winners and finalists during the final event, mentioned
in point 4.2 above.
4.4. Physical prizes will be issued only to the Winner. Prizes can not be picked up by family
members or third parties.
4.5. The Participant acquires the rights to the prize only after the names of the winners and
finalists have been announced.
4.6. It is not possible to receive the equivalent of the prizes in cash.

5. PERSONAL DATA PROCESSING
5.1. The administrator of the personal data, made available by the Participants, will be
Kozminski University, located at 59 Jagiellońska St., Warsaw, POLAND. The personal data
of the Participants will be used for the proper conduct of the Contest. At the same time, the
University reserves the right to publish: the first and last names, photographs and general
information concerning the participants, as well as any interviews with them in the
promotional materials of the University, in printed press, in television and radio broadcasts,
and online. The Participants agree to these conditions by entering the Contest.
5.2. The University will make sure that the personal data of all Participants will not be given
or sold to any third party.
5.3. It is assumed that the Participants agree to the official Rules and Regulations by applying
for the Contest.
5.4. The Participants agree to the use of the data gathered in the process of phone or e-mail
contact in order to individually communicate with the Participants (in relation with the
Contest).

6. WITHDRAWAL OF CONSENT FOR THE USE AND PROCESSING OF PERSONAL
DATA
6.1. The Participant may withdraw their consent for the use and processing of personal data at
any given time. The withdrawal statement can be done in writing, using the address of the
Contest Organizor. The withdrawal statement given by the Participant implies that their
candidacy is withdrawn from the Contest as well. Regardless of the withdrawal, rules 3.2 of
these Rules and Regulations remain in force.

7. FINAL REGULATIONS
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7.1. The Organizor does not take responsibility for incorrect applications of the Participants,
that are lost, damaged, misaddressed or those submitted after the deadline.
7.2. The Coordinator does not take responsibility for potential technical difficulties, which
could influence the possibility to fulfill the Contest requirements.
7.3. The above statute is the only document specifying the Rules and Regulations of the
Contest.
7.4. The University reserves the right to change the Rules and Regulations, if it will not have
any negative effects on the conditions of participation in the Contest.
7.5. The above Rules and Regulations are available in the Organizors office and on the
University website at: www.kozminski.edu.pl/kozminski_faces
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