Regulamin konkursu „Studiowanie ma Sens – list w butelce”
Sens 8/14 oraz Sens 9/14

1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU
1.1. Organizatorem konkursu „Studiowanie ma Sens – list w butelce” zwanego dalej „Konkursem”, jest
„Wydawnictwo Zwierciadło” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 00-324, ul. Karowa 31A, wpisana do rejestru
przedsiębiorców Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS: 0000067108, NIP: 525-22-22-636, zwana dalej Organizatorem.
1.2.

Konkurs trwa od 24.07.2014. godz. 12.00 do dnia do 20.09.2014r. do godziny 23.59

1.3.

Konkurs odbywać się będzie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

2. ZASADY KONKURSU
2.1.
Aby wziąć udział w Konkursie należy w trakcie trwania Konkursu pozostawić swoje zgłoszenie za
pośrednictwem wiadomości mail, i odpowiedzieć na pytanie, ogłoszone na stronie Zwierciadlo.pl.
2.2.
Nagrodą w konkursie jest wybrany przez siebie kierunek psychologicznych studiów podyplomowych
w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej o wartości do 8 tys. złotych (słownie: osiem tysięcy złotych) w
jednym z 5 miast: Warszawie, Wrocławiu, Poznaniu, Sopocie i Katowicach na rok akademicki 2014/2015.
Wszystkie kierunki znajdują się na stronie www.podyplomowe.pl.
2.3. Aby wziąć udział w Konkursie należy odpowiedzieć na pytanie „Jakie wydarzenie ukształtowało Twoją
osobowość? A może ktoś wpłynął znacząco na Twoje życie?”. Symboliczny list w butelce na zadany temat
należy przygotować w formie pisemnej o objętości tekstu nie większej niż 5 tys. znaków ze spacjami.
Następnie należy wysłać maila z odpowiedzią na adres: sens.konkurs@zwierciadlo.pl. W treści maila należy
wpisać „Studiowanie ma Sens – list w butelce”, wskazać wybrany kierunek studiów SWPS i miasto oraz
podać numer telefonu, w celu ustalenia szczegółów odbioru nagrody.
2.4. Zwycięzcę wyłoni Komisja konkursowa, która nagrodzi autora najbardziej przekonywającej odpowiedzi.
2.5. Zwycięzca zostanie poinformowany o nagrodzie drogą mailową, najpóźniej do 25.09.2014 r. do godziny
12.00.

3. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
3.1.
W Konkursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby pełnoletnie za wyjątkiem osób wymienionych w
pkt. 3.2. Regulaminu. Każdy z uczestników Konkursu (dotyczy zarówno danych osobowych jak i numeru
telefonu) może wygrać tylko jedną nagrodę w Konkursach z cyklu „Studiowanie ma sens”. W przypadku,
gdy po nominowaniu osoby do nagrody okaże się, że inny uczestnik konkursu posiadający to samo nazwisko
i adres zamieszkania wygrał już nagrodę w jednym z konkursów cyklu „Studiowanie ma sens” – organizator
ma prawo nominować do nagrody kolejną najszybciej nadesłaną odpowiedź.
3.2.
W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora, członkowie ich
najbliższej rodziny oraz inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu.
4. ODBIÓR NAGRODY
4.1.
Nagroda jest do odebrania w siedzibie fundatora: Warszawa, ul. Chodakowska 19/31 w dniach od
25 do 30 września lub po ustaleniu szczegółów przekazania drogą mailową oraz telefoniczną. Szczegóły
mogą zostać ustalone indywidualnie, po otrzymaniu informacji o wygranej w konkursie.
4.2.

Za wygraną nagrodę rzeczową nie przysługuje ekwiwalent pieniężny.

4.3. Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych laureat Konkursu obciążony zostanie
podatkiem dochodowym z tytułu wygranej o wartości przekraczającej kwotę 760,00 zł, w wysokości 10%
wartości nagrody, którego uiszczenie Organizatorowi w terminie 14 dni od dnia powiadomienia przez
Organizatora o wygranej, jest warunkiem koniecznym dla otrzymania nagrody.

4.4. Warunkiem realizacji nagrody – podjęcia nauki na wybranym kierunku studiów podyplomowych SWPS,
o którym mowa w pkt. 2.2. - jest dostępność kierunku – wolne miejsca na danym kierunku studiów, a także
spełnienie wszelkich kryteriów przyjęcia na dany kierunek studiów podyplomowych, zawartych w
regulaminie studiów podyplomowych oraz wzięcia udziału w procesie rekrutacji, obowiązującym w Szkole
Wyższej Psychologii Społecznej. Wszelkie informacje o danym kierunku studiów, warunki rekrutacji oraz
regulamin studiów podyplomowych znajdują się na stronie www.podyplomowe.pl. Uczelnia zastrzega sobie
prawo do nieuruchomienia kierunku studiów podyplomowych w przypadku niewystarczającej liczby
zgłoszeń.
4.5. Po rozpoczęciu studiów podyplomowych w SWPS zwycięzca konkursu jest zobowiązany do realizacji
wszystkich wymogów związanych ze studiami, a w przypadku ich przerwania czy niezrealizowania
wymogów uważa się nagrodę za zrealizowaną i nie przysługuje możliwość rozpoczęcia kolejnych studiów
podyplomowych.
4.6.
Dane osobowe uczestników konkursu w zakresie: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer
telefonu komórkowego oraz adres e-mail będą przetwarzane przez organizatora konkursu, tj.
Wydawnictwo Zwierciadło” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 00-324, ul. Karowa 31A, wpisaną do rejestru
przedsiębiorców Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS: 0000067108, NIP: 525-22-22-636, w celu realizacji umowy przystąpienia do
konkursu i jego prawidłowego przeprowadzenia. Gwarantujemy prawo wglądu do swoich danych
osobowych oraz ich poprawiania, jak również żądania zaprzestania przetwarzania danych. Podanie danych
jest dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwia w przypadku wygranej dostarczenie do zwycięzcy nagrody.
Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom. Regulamin konkursu do wglądu w siedzibie
organizatora. Dane osobowe uczestników konkursu będą chronione zgodnie z ustawą o ochronie danych
osobowych. Organizator informuje, iż dane osobowe laureatów konkursu zostaną opublikowane na stronie
internetowej Organizatora (www.zwierciadlo.pl) w ramach rozwiązania konkursu.

5. KOMISJA
5.1.
Do kontroli prawidłowości Konkursu powołana zostanie Komisja Konkursowa w skład której wejdą
przedstawiciele Organizatora oraz Fundatora nagrody.
5.2.
Komisja będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z
niniejszego regulaminu.
6. REKLAMACJE
6.1.
Reklamacje związane z Konkursem będą przyjmowane przez Organizatora wyłącznie w formie
pisemnej, na adres Organizatora w Warszawie (00-324), przy ul Karowej 31 a w terminie 21 dni od daty
zakończenia konkursu.
6.2.

Do rozstrzygania reklamacji powołana jest Komisja Reklamacyjna.

6.3.
W przypadku przesłania reklamacji złożonej za pośrednictwem poczty, decyduje data stempla
pocztowego na reklamacji.
6.4.
Złożone przez uczestników reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Reklamacyjną nie później
niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
6.5.
Zainteresowani, zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji listem poleconym najpóźniej w
ciągu 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez Komisję Reklamacyjną.

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
7.1.
Regulamin niniejszego Konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora, na stronie internetowej
oraz na www.swps.pl
7.2.
Na życzenie uczestnika Konkursu, po przesłaniu przez niego zaadresowanej zwrotnie koperty ze
znaczkiem, organizator prześle kopie regulaminu Konkursu.

7.3.
Dokonując zgłoszenia konkursowego, uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu
zawarte w niniejszym regulaminie.
7.4.
W przypadku mniejszej liczby laureatów niż nagród konkursowych Organizator zastrzega sobie
prawo innego rozdysponowania nagrodami Konkursu.
7.5.
W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały przepisy
Kodeksu Cywilnego, a w szczególności art. 919 – 921 Kodeksu Cywilnego.
7.6.

Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za:

7.6.1.zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie
przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych w
tym siły wyższej,
7.6.2.nie doręczenie Uczestnikowi nagrody spowodowane nie podaniem przez Uczestnika danych
adresowych lub błędnym ich podaniem.
7.7.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian
przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie Konkursu, pod
warunkiem, że zmiany takie nie naruszą praw nabytych Uczestników Konkursu.
7.8.

Operatorzy GSM odpowiadają wyłącznie za świadczenie usług telekomunikacyjnych.

