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Regulamin Konkursu „Promocja słowem” 

 

Konkurs Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej na publikację artykułu promocyjnego na 

platformie Times Higher Education (dalej „Konkurs”) 

 

§ 1  

Postanowienia ogólne 

 

1. Celem Konkursu jest międzynarodowa promocja polskiego obszaru szkolnictwa wyższego  

i nauki.  

2. Organizatorem Konkursu jest NAWA Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej z siedzibą 

przy ul. Polnej 40 w Warszawie. 

3. Regulamin określa prawa i obowiązki jego uczestników. 

4. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Konkursu 

Regulaminu w całości. Uczestnik Konkursu zobowiązuje się do przestrzegania określonych w 

nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do 

udziału w Konkursie. 

 

§ 2  

Uczestnictwo w Konkursie 

 

1. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne. 

2. Uczestnikami Konkursu mogą być podmioty polskie, o których mowa w artykule 18 ust. 1 pkt 

6 ustawy z dnia 7 lipca 2017 roku o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (Dz. U. poz. 

1530, z poźn. zm.), z wyłączeniem podmiotów zagranicznych. 

 

§ 3  

Przebieg i warunki udziału w Konkursie 

 

1. Aby wziąć udział w Konkursie należy w terminie od 14.06.2019 do 30.06.2019 roku nadesłać 

na adres: media@nawa.gov.pl pracę konkursową, w załączniku w formacie pdf, z podaniem 

następujących danych w treści wiadomości: instytucja zgłaszająca, osoba odpowiedzialna 

oraz dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej (telefon i adres mailowy). Temat wiadomości: 

Konkurs „Promocja słowem”. 
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2. W Konkursie można złożyć jedną pracę. 

3. Forma pracy konkursowej:  

1) artykuł w języku angielskim o objętości do 700 słów (pojedyncze odstępy, bez spacji) 

2) zobrazowany zdjęciem nawiązującym do tekstu (format jpg) oraz oryginalnie 

zatytułowany. 

4. Treść artykułu: nadesłany artykuł musi upowszechniać wiedzę na temat jednostki 

nadsyłającej pracę konkursową lub Polski jako atrakcyjnej destynacji podjęcia studiów. Może 

odnosić się merytorycznie do jednostki akademickiej lub wybranego obszaru studiów/badań 

lub walorów studiowania w Polsce w wymiarze ogólnym. 

 

§ 4  

Zasady wyłaniania zwycięzców 

1. Uczestnikiem Konkursu jest podmiot, który spełni warunki określone w § 2 ust. 2 oraz § 3. 

2. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni przez jury tylko spośród Uczestników Konkursu. W 

skład jury wchodzą trzej przedstawiciele Organizatora Konkursu – pracownicy Narodowej 

Agencji Wymiany Akademickiej. 

3. W ocenie projektów pod uwagę brane będą następujące aspekty:  

1) atrakcyjność estetyczna i stylistyczna prac; 

2) kreatywność i oryginalność prac; 

3) stopień wypełnienia zadania postawionego przed Uczestnikami Konkursu; 

4) poprawność językowa. 

4. Organizator opublikuje wyniki Konkursu na stronie internetowej www.nawa.gov.pl oraz 

zawiadomi zwycięzców o fakcie uzyskania prawa do nagrody pocztą elektroniczną na adres 

e-mail, z którego nadesłano pracę konkursową. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do 

kontaktowania się tylko z wybranymi Uczestnikami Konkursu. 

5. Organizator przyzna w Konkursie 2 nagrody główne oraz 1 nagrodę wyróżnienia. 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmniejszanie lub zwiększenia ilości przyznanych 

nagród w zależności od poziomu nadesłanych prac. 

 

§ 5  

Nagrody 

1. Nagrodami w Konkursie za zajęcie pierwszych dwóch miejsc są publikacje artykułu na 

platformie internetowej serwisu Times Higher Education w kolejności czasowej 

odpowiadającej zajętemu miejscu w Konkursie. 

http://www.nawa.gov.pl/
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2. Nagrodą dla wyróżnionego Uczestnika Konkursu są produkty promocyjne Narodowej 

Agencji Wymiany Akademickiej. 

 

§ 6  

Ochrona danych osobowych 

1. Administratorem danych osobowych osób odpowiedzialnych (imię, nazwisko, adres e-mail, 

telefon) jest Organizator Konkursu. 

2. Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) w celu wzięcia 

udziału w Konkursie i kontaktu z osobami odpowiedzialnymi, reprezentującymi Uczestników 

Konkursu. 

3. Przekazanie danych osobowych przez osobę odpowiedzialną jest dobrowolne, ale niezbędne 

dla wzięcia udziału w Konkursie. Odmowa przekazania danych oznacza brak możliwości 

udziału w Konkursie. 

4. Dane będą wykorzystywane przez okres do momentu rozstrzygnięcia Konkursu i kontaktu z 

osobami odpowiedzialnymi, a następnie usunięte. Dane nie będą przekazywane podmiotom 

zewnętrznym. 

5. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo: 

1) złożenia wniosku w sprawie dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania – na zasadach określonych w RODO 

2) wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 

6. W sprawach dotyczących danych osobowych należy kontaktować się z inspektorem ochrony 

danych Organizatora pod adresem e-mail odo@nawa.gov.pl. 

 

§ 6  

Postanowienia końcowe 

 

1. Nadesłanie prac na Konkurs jest równoznaczne z oświadczeniem posiadania pełni praw 

autorskich do nadesłanych prac. Przekazanie zgłoszenia konkursowego oznacza 

jednocześnie, że przekazujący oświadcza, iż nie narusza ono praw osób trzecich, 

w szczególności nie narusza ich majątkowych i osobistych praw autorskich. W przypadku 

wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z tytułu naruszenia praw 

określonych powyżej, osoba przekazująca, jako wyłącznie odpowiedzialna, zrekompensuje 

Organizatorom koszty poniesione w związku ze skierowaniem przeciwko nim roszczeń 
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odszkodowawczych, zwalniając Organizatorów od wszelkich zobowiązań, jakie powstaną 

z tego tytułu. 

2. Nadesłanie prac na Konkurs jest równoznaczne ze zgoda jednostki nadsyłającej na publikację 

artykułu na platformie internetowej serwisu Times Higher Education z oznaczeniem 

„commissioned by (nazwa Uczestnika Konkursu)”. 

3. NAWA zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian natury stylistycznej, językowej oraz 

merytorycznej do artykułu po konsultacji z edytorem Times Higher Education oraz 

Uczestnikiem Konkursu. 

4. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie www.nawa.gov.pl. Organizator zastrzega sobie 

prawo zmian postanowień niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn oraz do odstąpienia 

w szczególnych przypadkach od postanowień niniejszego Regulaminu. W przypadku, gdy 

Uczestnicy Konkursu nie zgodzą się ze zmianami Regulaminu, mają prawo wycofać 

zgłoszenie najpóźniej w dniu zakończenia przyjmowania zgłoszeń. 

5. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

http://www.nawa.gov.pl/

