REGULAMIN KONKURSU
INFORMATYKA JEST KOBIETĄ
§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Konkurs jest organizowany pod nazwą INFORMATYKA JEST KOBIETĄ”.
2. Organizatorem Konkursu oraz fundatorem nagród jest Polsko - Japońska Akademia
Technik Komputerowych, ul. Koszykowa 86, 02-008 Warszawa.

§2
WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda dziewczyna i kobieta, która:
posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do
czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela
ustawowego lub opiekuna prawnego.
2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest spełnienie następujących warunków:

•





Uczestnik konkursu odpowiada na pytanie pt.
„W jaki sposób informatyka mogłaby odmienić Twoje życie?”
Odpowiedź nie może być dłuższa niż 2 000 znaków ze spacjami
Odpowiedź należy przesłać mailowo na adres pr_gdansk@pja.edu.pl w formacie pdf,
czcionka Times New Roman, kolor czcionki czarny
W tytule maila należy wpisać: Odpowiedź konkursowa – Informatyka jest kobietą
W mailu prosimy o podanie imienia i nazwiska twórcy odpowiedzi

•
•

przyjmowane są jedynie prace nadesłane mailowo na wskazany adres

•
•
•

nadesłanie odpowiedzi oznacza zgodę na jej publikację

•
•
•

odpowiedzi można nadsyłać do 16 marca 2018 roku

•

odpowiedź musi być autorska, nie może łamać praw intelektualnych, ani majątkowych
drugich osób
osoba nadsyłająca odpowiedź musi być jej autorem
odpowiedź nie może zawierać treści niezgodnych z obowiązującym w Polsce prawem,
normami etycznymi oraz obyczajowymi
rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 20 marca 2018 roku
warunkiem uczestnictwa w konkursie jest obecność na wydarzeniu Informatyka jest
Kobietą
PJATK zastrzega sobie możliwość niewyłonienia zwycięzcy w przypadku, gdy zgłosi
swoje prace mniej niż 10 uczestników.

§3
NAGRODY
1. Nagrodą w konkursie jest jednorazowy upust w czesnym w wysokości 50% za I (pierwszy)
semestr nauki na studiach stacjonarnych na kierunku Informatyka w roku akademickim
2018/2019 w Zamiejscowym Wydziale Informatyki Polsko-Japońskiej Akademii Technik
Komputerowych w Gdańsku oraz nagroda pieniężna w wysokości 400 zł.
2. Zdobywcą nagrody w Konkursie jest Uczestnik, który zdobędzie największą liczbę punktów
przyznaną przez Komisję konkursową, która składa się z 5 przedstawicieli Uczelni (Dział
promocji, Samorząd Studencki, Dydaktyka).

3. Każdy członek Komisji konkursowej ma do przyznania po 5 punktów. Punkty mogą być
przyznane jednemu Uczestnikowi, lub mogą być rozłożone na kliku Uczestników.
4. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, postanowień jego Regulaminu
i interpretacji rozstrzyga Organizator.
5. Zdobywca nagrody zostanie powiadomiony o wygranej mailowo.
6. Celem potwierdzenia woli przyjęcia nagrody, powiadomiony Zdobywca powinien
odpowiedzieć pocztą elektroniczną na adres pr_gdansk@pja.edu.pl w terminie 5 (pięciu)
dni od dnia wysłania powiadomienia, brak odpowiedzi wiąże się z rezygnacją z nagrody
i przekazaniu jej kolejnej osobie.

7. Zdobywca może nagrodę odebrać osobiście, ewentualnie Uczelnia opłaca koszty przesyłki
na terenie Polski.

8. Nie przewiduje się możliwości przekazania nagrody przez Zwycięzcę osobie trzeciej.

9. Zwycięzca jest zobowiązany do wpłacenia podatku w wysokości 10% od wartości nagrody
brutto przed odebraniem nagrody na konto PJATK:

Bank DnB NORD Polska S.A. numer rachunku:
38 2190 0002 3000 0046 2893 0101
Podatek za pośrednictwem PJATK zostanie wpłacony do Urzędu Skarbowego.

§4
DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU
1. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika w celu realizacji
Konkursu i w zakresie wskazanym w niniejszym Regulaminie na zasadach zgodnych
z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016
r. poz. 922 j.t.) oraz w celach promocji działalności PJATK.
2. Administratorem danych osobowych jest Organizator.
3. Dane gromadzone podczas realizacji Konkursu będą wykorzystywane jedynie przez
Organizatora. Nie będą udostępniane żadnej innej organizacji, osobom fizycznym lub innym
podmiotom trzecim bez zgody Uczestnika.
4. Uczestnictwo w Konkursie oznacza wyrażenie zgody na powyższe warunki i zasady
ochrony danych osobowych.
§5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz zamieszczony na stronie
internetowej www.gdansk.pja.edu.pl. .
2. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie
wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w
szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych oraz zmian
specyfikacji nagrody. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na
stronie www.gdansk.pja.edu.pl.

