
REGULAMIN KONKURSU DLA NAUCZYCIELI, PEDAGOGÓW SZKOLNYCH 

 I DORADCÓW ZAWODOWYCH PT.  ,,MIERZ WYSOKO!”  

pod honorowym patronatem 

Senatora RP dra hab. Józefa Zająca, profesora PWSZ w Chełmie 

oraz JM Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie 

dra hab. inż. Arkadiusza Tofila, profesora PWSZ w Chełmie 

 

 

 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

§ 1 

  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie organizuje Konkurs dla nauczycieli, 

pedagogów szkolnych i  doradców zawodowych pt. ,,Mierz wysoko!” ze szkół ponadpodstawowych, zwany 

dalej Konkursem. 

 

§ 2 

  Istotą Konkursu jest przeprowadzenie i udokumentowanie przez nauczycieli, pedagogów szkolnych 

lub doradców zawodowych lekcji przygotowującej uczniów szkół ponadpodstawowych do wyboru kierunku 

studiów, z wykorzystaniem materiałów z WIRTUALNYCH DRZWI OTWARTYCH PWSZ W CHEŁMIE 

(dostępnych na stronie www.pwszchelm.edu.pl/wirtualne-drzwi-otwarte-pwsz-w-chelmie-2022/ oraz na 

profilu FB PWSZ Chełm). 

 

§ 3 

1. Uczestnikami Konkursu mogą być nauczyciele, pedagodzy szkolni lub doradcy zawodowi, ze szkół 

ponadpodstawowych z całej Polski. 

2. Uczestnicy zgłaszają swój udział w Konkursie indywidualnie w terminie od 24 marca 2022 r. do dnia 24 

kwietnia 2022 r. 

3. Formularz zgłoszeniowy znajduje się w Załączniku do niniejszego Regulaminu. 

4. Formularz zgłoszeniowy wraz z pracą konkursową, zgodnie z § 4 ust. 1 i 2,  należy przesyłać pocztą 

elektroniczną na adres:  promocja@pwszchelm.edu.pl, tytuł wiadomości: Mierz wysoko!. 

5. Konkurs ma charakter jednoetapowy. 

6. Laureatami Konkursu zostaną 3 osoby, które uzyskają najwyższą liczbę punktów, jednakże nie mniejszą niż 

minimalna liczba punktów wymagana do uzyskania tytułu laureata, określoną przez Komisję Konkursową.  

 

Rozdział II 

Struktura i przebieg Konkursu 

 

§ 4 

1. Konkurs polega na przeprowadzeniu i udokumentowaniu (film min. 3 min.) lekcji przygotowującej uczniów 

szkół ponadpodstawowych do wyboru kierunku studiów z wykorzystaniem materiałów z WIRTUALNYCH 

DRZWI OTWARTYCH PWSZ W CHEŁMIE (dostępnych na stronie www.pwszchelm.edu.pl/wirtualne-

drzwi-otwarte-pwsz-w-chelmie-2022/ oraz na profilu FB PWSZ Chełm). 

2. Uczestnicy Konkursu przesyłają organizatorowi formularz zgłoszeniowy wraz z udokumentowaniem 

przeprowadzonej lekcji, podczas której  wykorzystano materiały z WIRTUALNYCH DNI OTWARTYCH 

PWSZ w CHEŁMIE w postaci filmiku (minimum 3 min.). 

3. Konkurs trwa od 24 marca 2022 r. do 24 kwietnia 2022 r. 

4. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone najpóźniej 6 maja 2022 r. drogą mailową oraz na stronie internetowej 

www.pwszchelm.edu.pl. 

 

 

 



Rozdział III 

Komisja Konkursowa 

 

§ 5 

1. W celu przeprowadzenia Konkursu powołuje się Komisję Konkursową, zwaną dalej ,,Komisją”. 

2. W skład Komisji wchodzą:  

a) Beata Fałda – Prorektor ds. Studenckich PWSZ w Chełmie, 

b) Irena Gumowska – kierownik Centrum Studiów Podyplomowych PWSZ w Chełmie, 

c) Katarzyna Józefacka  - Dział Promocji PWSZ w Chełmie, licencjonowany doradca zawodowy, 

d) Iwona Lasek-Surowiec – Biuro Karier Żak PWSZ w Chełmie. 

 

§ 6 

 Do zadań Komisji należy przeprowadzenie Konkursu oraz czuwanie nad jego prawidłowym przebiegiem. 

 

§ 7 

1. Przewodniczący Komisji kieruje pracami Komisji oraz ogłasza wyniki Konkursu. 

2. W przypadku czasowej niemożności wykonywania obowiązków przez Przewodniczącego Komisji, 

wyznacza on swojego zastępcę spośród pozostałych członków Komisji.  

 

Rozdział IV 

Nagrody 

 

§ 8 

1.  Laureaci, o których mowa w § 3 ust.6   konkursu: 

- mają prawo do bezpłatnego studiowania na wybranym kierunku studiów podyplomowych PWSZ 

w Chełmie dwu-lub trzysemestralnych spośród kierunków, które zostaną uruchomione w roku akademickim 

2022/2023 i gadżety PWSZ w Chełmie. 

2. Wręczenie nagród w Konkursie odbędzie się podczas oddzielnej uroczystości, po ogłoszeniu oficjalnych 

wyników. 

 

Rozdział V 

Ochrona danych osobowych 

§ 9 

1. Administratorem danych osobowych uczestników niniejszego Konkursu jest Państwowa Wyższa Szkoła 

Zawodowa w Chełmie z siedzibą przy ul. Pocztowej 54, 22-100 Chełm, jako organizator Konkursu. Adres 

email: rektorat@pwsz.chelm.pl, tel. (082) 565 88 95. 

2. W Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie funkcjonuje Inspektor Ochrony Danych, 

nadzorujący prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za 

pośrednictwem adresu e-mail: iod@pwszchelm.edu.pl, tel. 665 170 003 lub pod adresem Inspektor Ochrony 

Danych ul. Pocztowa 54, 22-100 Chełm.  

3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie zgody uczestnika Konkursu.  

4. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie przetwarza dane osobowe w celach zorganizowania 

i przeprowadzenia konkursu, udostępnienia informacji o wynikach Konkursu, przyznania nagród 

i dyplomów, w celu wypełnienia obowiązków podatkowych i rachunkowych, a także w celach 

marketingowych i archiwalnych.  

5. Podanie danych osobowych przez uczestnika Konkursu jest dobrowolne,  

ale niezbędne do udziału w Konkursie.  

6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych wyżej celów.  

7. Dane nie będą udostępniane podmiotom trzecim z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa 

lub w przypadku, gdy Uczelnia powierzy podmiotom trzecim przetwarzanie tych danych.  

8. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, prawo żądania sprostowania 

swoich danych, prawo żądania usunięcia swoich danych, ograniczenia przetwarzania swoich danych 

osobowych, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do cofnięcia 



w każdym momencie zgody na ich przetwarzanie.  

9. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie zgody, przed jej cofnięciem.  

10. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych.  

11. Dane osobowe uczestnika Konkursu nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.  

 

§ 10 

Z chwilą przystąpienia do konkursu uczestnicy konkursu wyrażają zgodę  

na podawanie do wiadomości publicznej ich danych, w tym wizerunku oraz imienia i nazwiska, we wszelkich 

ogłoszeniach, zapowiedziach o konkursie oraz publikacjach i informacjach o jego wynikach.  

 

Rozdział VI 

Postanowienia końcowe 

 

§ 11 

1. Wyniki Konkursu zatwierdzone przez Komisję Konkursową są ostateczne.  

2. Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych wolna od podatku dochodowego jest wartość 

nagrody uzyskanej w ramach konkursu, której wysokość nie przekracza kwoty 2000 zł. 

 

§ 12 

1. Przystąpienie do Konkursu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem warunków Regulaminu Konkursu.  

2. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy kodeksu 

cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz przepisy dotyczące ochrony danych 

osobowych. 

 

§ 13 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.  

 

§ 14 

1. Wszystkie osoby biorące udział w Konkursie wyrażają zgodę na przetwarzanie przez PWSZ w Chełmie 

danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 

o ochronie danych) w zakresie związanym z przeprowadzeniem Konkursu.  

2. Organizator zastrzega sobie prawo do utrwalania i wykorzystywania wizerunku uczestnika Konkursu do 

celów promocyjnych, pod warunkiem złożenia stosownego oświadczenia.  

3. Organizatorowi Konkursu przysługuje wyłączne prawo rozstrzygania sporów powstałych w trakcie 

Konkursu oraz do dokonywania wykładni i interpretacji niniejszego Regulaminu.  

4. Organizatorowi przysługuje prawo unieważnienia Konkursu bez podania przyczyny oraz niewyłonienia 

laureatów.  

5. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane na Karcie 

zgłoszeniowej, w szczególności za zmianę danych osobowych i/lub adresu email, co mogłoby uniemożliwić 

odszukanie uczestnika Konkursu lub wręczenie nagrody. 

 

 

Załącznik:  

1. Karta zgłoszeniowa  

 

 

 

 

 

 



Załącznik  

 

 

KARTA ZGŁOSZENIOWA 

 

1. NAZWA I ADRES SZKOŁY  

 

………………………………………………......................................................................................... 

 

2. IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA 

 

……………………………………………………………………………………………………….….. 

 

 

3. KONTAKT: TELEFON, E-MAIL…………………………………………………………………… 

 

 

 Akceptuję warunki zawarte w Regulaminie Konkursu oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie przez PWSZ 

w Chełmie moich danych osobowych zawartych w dokumentach zgłoszeniowych, w zakresie prowadzenia 

i realizacji Konkursu a także w celach  udostępnienia informacji o wynikach Konkursu, przyznania nagród, 

wyróżnień, dyplomów, a także w celach marketingowych i archiwalnych. 

 Wyrażam zgodę na podawanie do wiadomości publicznej mojego imienia i nazwiska/ mojego 

dziecka/wychowanka, w związku z udziałem w wyżej wymienionym Konkursie. 

 Zgoda obejmuje także wykorzystanie danych do celów promocyjnych PWSZ w Chełmie, pod warunkiem,  

że nie zostanie naruszone dobre imię osoby, której zgoda dotyczy. Niniejsza zgoda nie jest ograniczona czasowo 

ani terytorialnie. 

 Oświadczam, iż zostałem poinformowany, że Administratorem moich danych osobowych jest Państwowa 

Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie z siedzibą przy ul. Pocztowej 54 w Chełmie oraz że przysługuje mi prawo 

dostępu  

do moich danych osobowych, prawo żądania sprostowania  danych, prawo żądania usunięcia danych, 

ograniczenia przetwarzania danych osobowych, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 

danych oraz prawo do cofnięcia w każdym momencie zgody na ich przetwarzanie. 

 

  

…………………….…..…………………………… 

                                                                                                 PODPIS UCZESTNKA 

 

 

Ponadto wyrażam zgodę, zgodnie z art. 81 ust. 1 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych. (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1062) na nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku,  

w szczególności w przypadku wyłonienia mnie jako laureata konkursu. Niniejsza zgoda dotyczy  

w szczególności wykorzystania wizerunku, w tym w  publikacjach, a także na stronie internetowej PWSZ 

w Chełmie. Zgoda obejmuje także wykorzystanie wizerunku do celów promocyjnych PWSZ w Chełmie,  

pod warunkiem, że nie zostanie naruszone dobre imię osoby, której zgoda dotyczy. Niniejsza zgoda nie jest 

ograniczona czasowo ani terytorialnie. 

                                                  

 

 

…………………………………………….... 

                                                                                                   PODPIS UCZESTNIKA               


