
REGULAMIN 
 

§ 1 Postanowienia ogólne 

 

1. Organizatorem Konkursu „ Wygraj usługę konsultingową COSMED Consulting” zwanego 

dalej „Konkursem” jest Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie, z siedzibą przy ul. 

Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 18,   

02 -366 Warszawa, NIP 529 16 78 903, REGON 015592523 zwana dalej „Organizatorem”.  

Partnerem Konkursu jest firma COSMED Consulting siedzibą przy al. Solidarności 117 lok. 

207, 00-140 Warszawa, NIP 5291550505, REGON 142862600 zwana dalej „Partnerem”. 

2. Konkurs realizowany jest za pośrednictwem  fanpage’a 

https://www.facebook.com/WSIiZ.Warszawa/ w serwisie społecznościowym Facebook, 

należącym  do Organizatora. Każdy z Uczestników Konkursu przystępując do Konkursu 

wyraża zgodę na postanowienia i zobowiązuje stosować się do niniejszego Regulaminu. 

3. Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 

4. Regulamin określa zasady organizacji i przeprowadzania Konkursu.  

5. Celem Konkursu jest:  

  1) rozwijanie aktywności zawodowej studentów oraz absolwentów 

  2) doradztwo w zakresie rozwijania kariery zawodowej i przedsiębiorczości 

 

§ 2 Przedmiot Konkursu 

 

1. Przedmiotem Konkursu jest odpowiedzi na zadanie konkursowe: „Dlaczego potrzebujesz 

wsparcia zewnętrznego firmy konsultingowej. W jakim zakresie pomoże ono Tobie w rozwoju 

biznesowym?”. 

 

§ 3 Adresaci Konkursu oraz zgłoszenia 

 

1. Adresatami Konkursu są studenci ostatniego roku studiów I i II stopnia w Wyższej Szkole 

Inżynierii i Zdrowia w Warszawie oraz absolwenci studiów I i II stopnia w Wyższej Szkole 

Inżynierii i Zdrowia w Warszawie 

2. Uczestnicy zgłaszają się do udziału w Konkursie indywidualnie.  

3. Każdy uczestnik może zgłosić jedną odpowiedź na zadanie konkursowe 

4. Przez przystąpienie do Konkursu należy rozumieć nadesłanie zgłoszenia konkursowego, 

składającego się z odpowiedzi na zadanie konkursowe, w terminie do dnia 30 kwietnia 2021 r. 

5. Odpowiedź na zadanie konkursowe należy przesłać w wersji elektronicznej na adres: 

marketing@wsiiz.pl; w tytule maila należy napisać: zgłoszenie konkursowe, w treści maila 

podać: tytuł Konkursu, imię i nazwisko, rok i kierunek studiów, nr albumu, w przypadku 

absolwentów: imię i nazwisko, ukończony kierunek studiów w Wyższej Szkole Inżynierii i 

Zdrowia w Warszawie  

6. Organizator powiadamia nagrodzonych drogą elektroniczną o wynikach Konkursu. 

 

§4 Przebieg Konkursu 

 

1. Artykuły ocenia Komisja konkursowa.  

2. Członkowie Komisji konkursowej zapoznają się ze zgłoszonymi odpowiedziami i dokonują 

ich oceny, biorąc pod uwagę cel Konkursu oraz uwzględniając tematykę, kreatywność, 

oryginalność, kulturę języka. 

3. Nagrody są przyznawane w drodze dyskusji i głosowania.  

https://www.facebook.com/WSIiZ.Warszawa/
mailto:marketing@wsiiz.pl


4. Zwycięzcą Konkursu zostanie uczestnik, którego odpowiedź uzyska najwyższą ocenę 

Komisji konkursowej.  

5. Laureaci nagród w konkursie zostaną powiadomieni przez Organizatora o wygranej w 

komentarzu pod postem lub za pośrednictwem wiadomości na Facebooku do 15 maja 2021r. 

6. Decyzje Komisji konkursowej są ostateczne. 

 

§ 5 Komisja konkursowa 

 

1. Z nadesłanych zgłoszeń zostaną wytypowane odpowiedzi 3 autorów, dla których zostanie 

zrealizowana „usługa konsultingowa COSMED Consulting”. Termin i czas realizacji będzie 

indywidualnie ustalany w ramach specyfiki wybranych zgłoszeń. Nagroda czyli „usługa 

konsultingowa COSMED Consulting” obejmuje doradztwo w zakresie opisanym w zadaniu 

konkursowym. Dotyczy ono wsparcia konsultingowego, w ramach którego zostaną wskazane 

konkretne rozwiązania dla przedstawionego w zadaniu konkursowym przypadku.  

 

§ 7 Postanowienia końcowe 

 

1. Regulamin Konkursu i komunikaty związane z przebiegiem konkursu dostępne będą na 

Facebooku Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia we Warszawie .  

2. Wyłącznie Komisja konkursowa jest uprawniona do dokonywania wiążącej wykładni 

przepisów regulaminu oraz rozstrzygania sporów związanych z jego stosowaniem.  

3. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę i upoważniają Organizatora do przetwarzania swoich 

danych osobowych dla celów organizacji Konkursu oraz prezentacji imienia i nazwiska przy 

ogłoszeniu wyników oraz prezentacji publicznej laureatów w mediach społecznościowych 

prowadzonych przez Organizatora i Partnera Konkursu. 

4. Uczestnicy Konkursu oświadczają ,że są autorami odpowiedzi będących przedmiotem 

Konkursu.  

5. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych, prawo 

poprawy treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania ich 

danych osobowych. 

6. Organizator informuje, iż podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z 

Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w 

sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

ich swobodnego przepływu (tzw. RODO) 

7. Konkurs nie jest w żaden sposób przez serwis Facebook sponsorowany, popierany ani 

przeprowadzany przez serwis, ani też z nim związany. Organizator Konkursu korzysta z 

Facebooka na własną odpowiedzialność, bez pomocy ze strony serwisu. 

 

 


