REGULAMIN KONKURSU
Organizowanego w ramach projektu
Trzecia misja Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu – "Uniwersytet Młodego Odkrywcy"

organizowanego przez
Wyższą Szkołę Bankową we Wrocławiu
Regulamin Konkursu:
§1 Organizator

Organizatorem Konkursu jest Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu z siedzibą przy ul. Fabrycznej
29-31 we Wrocławiu

§2 Czas trwania Konkursu

Konkurs zwany „IV Liga Uniwersytetu Młodego Odkrywcy“ rozpoczyna się w dniu 20.11.2019 r., a
kończy się w dniu 20.12.2019 r. i będzie następować w ramach 5 prowadzonych przez WSB kursów
naukowych.

§3 Warunki uczestnictwa

1.
Uczestnikami Konkursu mogą być nauczyciele szkół podstawowych i średnich. Warunki, jakie
Uczestnik musi spełnić, by wziąć udział w Konkursie:
A). Uczestnikiem Konkursu może być nauczyciel szkoły podstawowej lub średniej,
B). Uczestnik Konkursu, w wyznaczonym terminie musi dostarczyć na wskazany adres deklarację
uczestnictwa danego ucznia w Konkursie p.n. „Liga Uniwersytetu Młodego Odkrywcy” (Regulamin w
załączeniu) wraz z wymaganymi oświadczeniami - dokładne informacje o miejscu i terminie składania
deklaracji
i
pozostałych
dokumentów
umieszczone
będą
na
stronie
http://projekty.wsb.wroclaw.pl/UMO oraz na stronie https://umo-wroclaw.wsb.pl/o-projekcie/.
Deklaracja musi pochodzić od ucznia ww wieku od 13 do 16 lat, przy czym w w/w Konkursie p.n. „Liga
Uniwersytetu Młodego Odkrywcy” przeprowadzanym w roku 2019 może brać udział uczeń urodzony
w latach 2003-2006, natomiast w Konkursie p.n. „Liga Uniwersytetu Młodego Odkrywcy”
przeprowadzonym w roku 2020 może być uczeń urodzony w latach 2004-2007

C) Deklaracja ucznia prawidłowo wypełniona, dostarczona do Organizatora przez Uczestnika konkursu,
zostanie zaliczona, jako złożona przez Uczestnika, jeżeli objęty deklaracją uczeń weźmie udział w
rozgrywkach „Ligi Uniwersytetu Młodego Odkrywcy”,
D) Udział ucznia zgłoszonego przez Uczestnika Konkursu będzie punktowany w ten sposób, że:
jeżeli uczeń, którego deklarację uczestnictwa dostarczył Uczestnik konkursu, zajmie I-sze
miejsce - Uczestnik niniejszego konkursu otrzyma 30 pkt
jeżeli uczeń, którego deklarację uczestnictwa dostarczył Uczestnik konkursu, zajmie II-gie
miejsce - Uczestnik niniejszego konkursu otrzyma 20 pkt
jeżeli uczeń, którego deklarację uczestnictwa dostarczył Uczestnik konkursu, zajmie III-cie
miejsce - Uczestnik niniejszego konkursu otrzyma 10 pkt
jeżeli uczeń, którego deklarację uczestnictwa dostarczył Uczestnik konkursu, ukończy dany
kurs w ramach „Ligi Uniwersytetu Młodego Odkrywcy” w wymiarze conajmniej 60% - Uczestnik
niniejszego konkursu otrzyma 10 pkt.
Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik wyraża zgodę na zastosowanie się do niniejszego regulaminu.

§4 Przedmiot Konkursu

1.
Przedmiotem Konkursu jest udział w Konkursie „Liga Uniwersytetu Młodego Odkrywcy” jak
najwyższej liczby uczniów, których deklaracje złożył Organizatorowi Uczestnik konkursu.
2.
W przypadku równej liczby uczniów opisanych w ust. 1 o zwycięstwie w niniejszym Konkursie
decyduje liczba punktów zdobytych przez Uczestnika konkursu zgodnie z punktacją wskazaną w § 3.

§5 Zasady przyznawania nagród

1.
Nagrodą w Konkursie jest bon o wartości 400 zł., do wykorzystania we wskazanej galerii
handlowej w ciągu roku kalendarzowego od dnia 15.11.2019. i nagroda finansowa w wysokości 44 zł.
Zwycięzca konkursu otrzymuje nagrodę rzeczową w postaci bonu o wartości 400 zł oraz finansową o
wartości 44 zł. Łączna wartość jednej nagrody to kwota 444 zł. Podczas odbioru bonu o wartości 400
zł oraz kwoty nagrody finansowej w kwocie 44 zł Uczestnik jest zobowiązany do wpłaty na rzecz
Wyższej Szkoły Bankowej kwoty 44 zł tytułem zryczałtowanego podatku od nagród, która zostanie
przekazana na rachunek właściwego urzędu skarbowego zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia
26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 6, 6a i
68 ustawy o ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
3.
O zwycięstwie w konkursie Uczestnik zostanie poinformowany przez Organizatora drogą
mailową.
4.
Nagroda zostanie wydana zwycięzcom konkursu w terminie nieprzekraczającym 14 dni od daty
ogłoszenia wyników rywalizacji.

§6 Reklamacje
1. Organizator ustanawia następującą procedurę reklamacyjną:
A). Składanie reklamacji w sprawie konkursu, organizowanego na podstawie niniejszego Regulaminu,
jest możliwe m.in.:
1) w formie pisemnej na adres: Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu ul. Fabryczna 29-31, 53-609
Wrocław z dopiskiem „UMO”
2) w formie elektronicznej, na adres e-mail Organizatora, tj. info@wsb.wroclaw.pl.
Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać opis problemu oraz dane identyfikacyjne Uczestnika, w
celu usprawnienia procesu jego rozpoznania.
C). Organizator rozpoznaje reklamacje w terminie 14 dni od daty zgłoszenia. W treści składanej
reklamacji zaleca się podanie danych kontaktowych, które posłużą udzieleniu odpowiedzi na
reklamację oraz prowadzeniu korespondencji z nią związanej.
D). Organizator informuje Uczestnika o sposobie rozpoznania reklamacji w sposób wskazany przez
Uczestnika w treści reklamacji, a wobec braku takiej informacji, w sposób analogiczny do sposobu
wniesienia reklamacji przez Uczestnika.
2. Konsument dysponuje możliwością skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania
reklamacji i dochodzenia roszczeń, m. in. skorzystania z pomocy powiatowego lub miejskiego rzecznika
konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów
lub złożenia skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem
http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§7 Postanowienia końcowe i uzupełniające
1. Informacje statystyczne dotyczące Uczestników mogą zostać ujawnione publicznie, na stronie
internetowej Organizatora https://umo-wroclaw.wsb.pl
2. Uczestnicy, którzy nie spełnią warunków określonych w niniejszym Regulaminie zostaną wykluczeni
z udziału w konkursie.
3. Wyłącza się odpowiedzialność Organizatora z tytułu następstw naruszania postanowień Regulaminu
przez Uczestnika.
4. Organizator oświadcza, że konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym,
loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w
ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
5. Zmiana Regulaminu następuje poprzez publikację jego nowej treści na stronie internetowej
Organizatora, za uprzednim poinformowaniem o tym fakcie. Informację o zmianie Regulaminu
umieszcza się w obszarze strony internetowej Organizatora nie później niż w terminie 10 dni przed
datą rozpoczęcia jego obowiązywania oraz wysyła pod dane kontaktowe uczestnika.
6. Postanowienia Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać praw konsumentów,
wynikających z przepisów polskiego prawa powszechnie obowiązującego.

7. W przypadku niezgodności postanowień Regulaminu z przepisami polskiego prawa powszechnie
obowiązującego, stosuje się te przepisy.
8. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy polskiego prawa
powszechnie obowiązującego.
Zapoznałem się z powyższym Regulaminem, akceptuję jego warunki i zobowiązuję się przestrzegać jego
postanowień

…………………………………………………..
Data, miejsce, podpis

