Regulamin
Konkursu „Zostań twarzą PWSZ!”
§1
Cel Konkursu i uczestnicy
Celem Konkursu „Zostań twarzą PWSZ!”, zwanego dalej konkursem, jest wyłonienie grupy modeli,
którzy wezmą udział w sesji zdjęciowej. Zdjęcia będą wykorzystywane do celów promocyjnych
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu.
Udział w Konkursie mogą wziąć studenci i studentki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu wszystkich kierunków i stopni kształcenia.
§2
Organizator
Organizatorem konkursu jest Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa
w Wałbrzychu.
§3
Czas trwania konkursu
Konkurs trwa od 3 kwietnia do 17 maja 2019 roku i przeprowadzany będzie w dwóch etapach,
opisanych w § 5 Regulaminu.
§4
Zasady zgłaszania udziału w konkursie
1. Warunki udziału w konkursie są następujące:
a) złożenie podpisanej karty zgłoszeniowej do udziału w konkursie,
b) złożenie lub przesłanie dwóch zdjęć przedstawiających sylwetkę oraz portret,
c) złożenie podpisanej zgody na wykorzystanie wizerunku oraz klauzuli RODO.
2. Materiały i dokumenty, o których mowa w ust. 1 należy złożyć w Dziale Nauczania
i Spraw Studenckich (pokój 24 – u pana Wojciecha Skoruta) Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu, ul. Zamkowa 4, 58-300 Wałbrzych do dnia 15 kwietnia 2019 roku.
Zdjęcia przedstawiające sylwetkę oraz portret mogą również Państwo przesłać na adres mailowy
promocja@pwsz.com.pl w terminie do 15 kwietnia 2019 roku.
3. Przesłanie podpisanej karty zgłoszeniowej o udziale w konkursie jest jednoznaczne z akceptacją
wszystkich zapisów zawartych w niniejszym Regulaminie.
§5
Przebieg konkursu i warunki uczestnictwa
1. Konkurs będzie przebiegał w dwóch etapach:
a) etap pierwszy (złożenie prawidłowo wypełnionej oraz podpisanej karty zgłoszeniowej do udziału
w konkursie) do 15 kwietnia 2019 roku,
b) etap drugi (finał) – wybór grupy modeli oraz sesja zdjęciowa w terminie od 21 kwietnia do 17 maja
2019 r.
2. Warunki kwalifikacji uczestnika konkursu do finału (etapu drugiego):
a) złożenie prawidłowo wypełnionej oraz podpisanej karty zgłoszeniowej do udziału w konkursie
(załącznik nr 1),
b) złożenie odpowiedniej zgody na wykorzystanie wizerunku podczas I etapu konkursu (załącznik nr 2)
c) złożenie odpowiedniej zgody na wykorzystanie wizerunku podczas II etapu konkursu (załącznik nr 3)
d) złożenie klauzuli RODO (załącznik nr 4).
3. Odmowa podpisania karty zgłoszeniowej oraz zgody i klauzuli, o których mowa w ustępie 2
uniemożliwia Organizatorom dopuszczenie uczestnika do kolejnego etapu konkursu.
4. Kandydaci o wynikach będą powiadamiani mailowo.
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§6
Jury Konkursu
1. Do poszczególnych etapów konkursu Organizatorzy powołują jury, zwane dalej Jury w składzie:
a) Dyrektor Biblioteki i Wydawnictwa Uczelnianego – dr Małgorzata Babińska
b) Kanclerz – mgr Rafał Pszczolarski
c) Kierownik Działu Nauczania i Spraw Studenckich – mgr Justyna Jaskólska
d) Specjalista ds. promocji, rekrutacji – mgr Wojciech Skorut
e) Fotograf – dr Łukasz Szatanek
2. Jury dokonuje kwalifikacji kandydatów do kolejnych etapów zwykłą większością głosów, kierując się
subiektywnym wyczuciem estetyki.
3. Decyzje Jury są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
§7
Nagrody
Nagrodą w konkursie jest nieodpłatny udział modeli w sesji fotograficznej. Zwycięzcy konkursu
wyrażają pisemną zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie wizerunku – zgodnie z załącznikiem nr 3 do
niniejszego regulaminu.
§8
Koszty uczestnictwa
Koszty prezentacji w sesjach zdjęciowych ponosi organizator.
§9
Postanowienia końcowe
1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo uzupełnienia i wprowadzenia zmian w Regulaminie.
2. Załącznikami do niniejszego Regulaminu stanowiącymi jego integralną część są:
a) karta zgłoszeniowa – załącznik nr 1,
b) zgoda na wykorzystanie wizerunku etap I – załącznik nr 2,
c) zgoda na wykorzystanie wizerunku etap II – załącznik nr 3,
d) klauzula RODO – załącznik nr 4.

2

