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REGULAMIN KONKURSU 
 

„Hasło towarzyszące obchodom 100-lecia Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii 

Grzegorzewskiej” 

 

1 § 

Przepisy ogólne 

1. Organizatorem konkursu „Hasło towarzyszące obchodom 100-lecia Akademii 

Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej”(dalej „100-lecie APS”) jest 

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z siedzibą przy  

ul. Szczęśliwieckiej 40 , w Warszawie, NIP 5250005840, Regon:000001488 zwaną 

dalej Organizatorem. 

2. Konkurs ma na celu wyłonienie najlepszego hasła towarzyszącego obchodom  

„100-lecia APS”. Zwycięskie hasło będzie publikowane w materiałach informacyjno-

promocyjnych Organizatora, jak też we wszelkich materiałach dotyczących obchodów 

„100-lecia APS”, a w szczególności: na stronie internetowej Organizatora, na stronie 

internetowej obchodów „100-lecia APS”, w Internecie, w środkach masowego 

przekazu, w innych materiałach wydawanych w formie drukowanej, elektronicznej  

i cyfrowej. 
3. Hasło powinno być oryginalne, uniwersalne, czytelne, zwięzłe i łatwe do 

zapamiętania, podkreślające tradycję i wyjątkowość Uczelni, mieć charakter autorski, 
a zgłaszający powinien być jego autorem lub współautorem (w wypadku zgłoszeń 
składanych wspólnie przez wszystkich współautorów).. 

4. Konkurs rozpoczyna się 25 listopada 2019 r. i trwa do 14 stycznia 2020 r. 
5. Ogłoszenie o konkursie oraz Regulamin będą dostępne na stronie: www.aps.edu.pl 

oraz na oficjalnym profilu FB Uczelni @apswarszawa. 
6. Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne i nieodpłatne. 

 

 

§ 2 

Zasady uczestnictwa i terminarz 
1. W konkursie mogą uczestniczyć tylko pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną 

zdolność do czynności prawnych i wyłącznie członkowie społeczności akademickiej 
(nauczycie akademiccy, wszyscy pracownicy, studenci, doktoranci, słuchacze studiów 
podyplomowych) 

2. Zgłoszenie hasła jest nieodpłatne. 

3. Każdy uczestnik może zgłosić do trzech haseł. 

4. Możliwe jest zgłoszenie hasła wieloautorskiego, przy czym liczba jego autorów nie 

może przekraczać dwóch. W takim przypadku dane współautora (imię, nazwisko, 

adres e-mail) należy podać w formularzu opisanym w ust. 6. Współautor musi 

spełniać warunki opisane w ust. 1. 

5. W przypadku wystąpienia sytuacji pojawienia się różnych zgłoszeń podających hasło  

o jednakowej treści w konkursie uczestniczy zgłoszenie, które zostało zgłoszone za 

pomocą formularza, o którym mowa w ust 6, jako pierwsze. 
6. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zgłoszenie autorskiego hasła, będącego 

propozycją hasła obchodów 100-lecia APS, poprzez wypełnienie elektronicznego 
formularza dostępnego pod adresem https://100.aps.edu.pl/konkurs oraz elektroniczne 
jego potwierdzenie (kliknięcie w link otrzymany na adres mailowy)  
w nieprzekraczalnym terminie do 9 grudnia 2019 r. do godz. 23:59. 

http://www.aps.edu.pl/
https://100.aps.edu.pl/konkurs
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7. Zgłoszone hasło konkursowe nie może być wcześniej publikowane i nie może 
naruszać praw osób trzecich, a w szczególności cudzych praw autorskich. Musi być 
wytworem oryginalnym, nie przekraczającym 125 znaków (ze spacjami). 

8. Zgłoszenie powinno zawierać proponowane hasła w wersji polskiej. 
9. Wszelkie zapytania i informacje kierowane względem organizatora związane  

z przedmiotowym konkursem należy kierować do Biura Promocji APS,  
tel. 22/589 36 06, e-mail: promocja@aps.edu.pl. 

10. O zgłoszeniu do konkursu decyduje data i godzina elektronicznego potwierdzenia 
wysłania formularza, zgłaszającego hasło konkursowe. Zgłoszenia dokonane po 

terminie, o którym mowa w ust. 6 nie podlegają rozpatrzeniu. 
11. Konkurs przeprowadza Kapituła Konkursu. 
12. W skład Kapituły Konkursu (zwanej dalej Kapitułą) wchodzą jako jej przewodniczący 

Rektor lub osoba przez niego wskazana oraz zgłoszeni przez Dyrektorów Instytutów 
APS przedstawiciele nauczycieli akademickich (po jednym reprezentancie z każdego 
instytutu), jeden przedstawiciel studentów, zgłoszony przez Zarząd Samorządu 
Studentów i jeden przedstawiciel doktorantów, zgłoszony przez Samorząd 
Doktorantów oraz przedstawiciel pracowników administracyjnych zgłoszony przez 
Kanclerza. 

13. Członkowie Kapituły oraz osoby z nimi najbliżej spokrewnione nie mogą brać udziału 

w konkursie. 
14. Rozstrzygnięcie konkursu odbywa się w dwóch etapach: 

1). Pierwszy etap rozpoczyna się 25 listopada 2019 r. i trwa do 20 grudnia 2019 r. 
2). Drugi etap rozpoczyna się 8 stycznia 2020 r. i trwa do 14 stycznia 2020 r. 

15. W pierwszym etapie konkursu Kapituła wyłania 3 najlepsze hasła, w głosowaniu 
jawnym podczas posiedzenia, które odbędzie się nie później niż do dnia 20 grudnia 
2019 r. Wyróżnione hasła przechodzą do drugiego etapu konkursu i zostają 
zamieszczone na stronie uczelni.  

16. W drugim etapie Konkursu zwycięskie hasło wybierane jest w drodze powszechnego 

głosowania wszystkich członków społeczności akademickiej APS, o której mowa  

w ust. 1. 

17. Pracownicy uczelni (nauczyciele akademiccy i pracownicy administracji) oraz 

doktoranci i studenci, oraz słuchacze studiów podyplomowych głosują na wybrane 

przez siebie hasło poprzez zaznaczenie go na dostępnym pod adresem 

https://100.aps.edu.pl/konkurs formularzu, wskazując też adres indywidualnej 

skrzynki mailowej, należącej do Akademii Pedagogiki Specjalnej, a następnie 

potwierdzają swoje uprawnienie do głosowania poprzez kliknięcie linku przysłanego 

automatycznie na tenże adres. Każdy pracownik Akademii oraz doktorant i  student 

lub słuchacz studiów podyplomowych ma prawo do jednego głosu.  

18. Zwycięzca zostanie poinformowany o wyniku konkursu pocztą elektroniczną. 

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu zostanie również opublikowana na stronie 
internetowej Organizatora: www.aps.edu.pl. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na 

stronie uczelni w terminie do 20 stycznia 2020 r. 

19. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w konkursie haseł 
niezgodnych z przepisami prawa, dobrymi obyczajami lub takich, które z innych 

względów nie nadają się do publicznej prezentacji i rozpowszechniania. 

20. W przypadku pojawienia się ze strony osób trzecich ewentualnych roszczeń 

wynikających z tytułu naruszenia praw autorskich lub innych praw osobistych przez 

uczestnika, osobą wyłącznie zobowiązaną do zaspokojenia wszelkich roszczeń jest 

uczestnik konkursu. 

21. Zgłaszając hasło do konkursu, uczestnik składa oświadczenia o następującej treści: 
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1). „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora moich danych 

osobowych podanych w formularzu zgłoszeniowym w celach i zakresie 

związanym z organizacją i przeprowadzeniem konkursu „Hasło towarzyszące 

obchodom 100-lecia Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii 

Grzegorzewskiej”. 

2). „Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a, że administratorem danych 

osobowych będzie Organizator oraz że podanie danych osobowych jest 

dobrowolne i niezbędne do przeprowadzenia konkursu, wydania nagród, jak 

również o przysługującym prawie do wglądu do danych osobowych oraz 

możliwości ich aktualizacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r.  

o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000).”  
22. Uczestnik wyraża zgodę na: 

1). bezpłatne, publiczne wykorzystanie przez Organizatora zgłoszonego hasła 

oraz wykorzystanie go m.in. w celach informacyjno-promocyjnych 

wskazanych w § 1 ust. 2 niniejszego Regulaminu; 

2). nabycie przez Organizatora prawa do korzystania z hasła będącego 

przedmiotem konkursu na wszystkich polach eksploatacji określonych  

w §4 ust. 4 niniejszego Regulaminu; 

3). przeniesienie na Organizatora całości praw autorskich do zgłoszonego hasła 

bez żadnych ograniczeń czasowych i terytorialnych na wszystkich polach 

eksploatacji o których mowa w §4 ust. 4 niniejszego Regulaminu, i na 

pozostałych warunkach określonych w §4; 
4). wykonywanie i zezwalanie na wykonywanie zależnych praw autorskich na 

wszystkich polach eksploatacji, o których mowa w §4 przez Organizatora. 
23. Organizator zastrzega sobie prawo do kontaktowania się na każdym z etapów 

konkursu z wybranymi uczestnikami drogą e-mailową lub telefoniczną. 

 
 

§ 3 

Nagrody 

1. Dla zwycięzcy konkursu przewidziano nagrodę rzeczową o wartości 

nieprzekraczającej 300 złotych. 

2. W przypadku gdy zwycięzcą konkursu zostało dwóch autorów, o których mowa  

w §2 ust. 4 niniejszego Regulaminu, autorom przysługuje jedna nagroda, o której 

mowa w ust. 1. 
 

§ 4  
Postanowienia dotyczące przeniesienia autorskich praw majątkowych do wybranego 

hasła 
1. W konkursie mogą brać udział jedynie propozycje haseł będące wynikiem 

indywidualnej pracy twórczej uczestników, nienaruszające praw i dóbr osób trzecich 
oraz wolne od wad prawnych. 

2. Uczestnik, zgłaszając hasło na konkurs, oświadcza o posiadaniu wyłącznych 

autorskich praw majątkowych do hasła, ponad to autorzy haseł które zakwalifikowane 

zostaną do drugiego etapu konkursu zobowiązani będą do złożenia pisemnego 

oświadczenia w zakresie przeniesienia praw autorskich do hasła w zakresie i na 

polach eksploatacji określonych w paragrafie 4. 
3. Z chwilą zgłoszenia propozycji hasła do konkursu Uczestnik konkursu wyraża zgodę 

na korzystanie z tego hasła przez Organizatora dla celów konkursowych  i udziela  
Organizatorowi licencji niewyłącznej, nieodpłatnej, nieograniczonej terytorialnie ani 
czasowo, na polach eksploatacji określonych w ust. 4 niniejszego paragrafu). 
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4. Z chwilą ogłoszenia wyników konkursu oraz zawarcia następnie pisemnej umowy  
z Organizatorem następuje ostateczne przeniesienie przez zwycięzcę konkursu na 
„Hasło towarzyszące obchodom 100-lecia Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii 
Grzegorzewskiej” praw autorskich majątkowych do hasła (tj. praw do korzystania  
i rozporządzania zwycięskim hasłem na wszystkich znanych w tej dacie polach 
eksploatacji w rozumieniu art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim  
i prawach pokrewnych), w tym w szczególności do: 
a) utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie dowolną techniką, w tym 

techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, 
b) opracowania, w szczególności tłumaczenia na dowolne języki, oraz korzystania  

i rozporządzania takimi opracowaniami bez konieczności uzyskiwania odrębnej 

zgody i bez konieczności zapłaty odrębnego wynagrodzenia; 

c) w zakresie obrotu oryginałami utworu oraz jego opracowaniami albo 

egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczanie 

lub najem oryginału albo egzemplarzy, 

d) w zakresie rozpowszechniania utworu oraz jego opracowań w sposób inny niż 

opisany w pkt. a) – c) – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, 

odtworzenie, publiczne udostępnienie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć 

do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym nadawanie za 

pośrednictwem stacji telewizyjnych naziemnych, w tym za pośrednictwem satelity, 

w multipleksach, reemitowanie, rozpowszechnianie w prasie, w sieci Internet, na 

plakatach, w tym plakatach wielkoformatowych oraz we wszelkich innych 

formach komunikacji, promocji, reklamy, oznaczania i produkcji towarów, za 

pomocą dowolnej techniki, bez względu na sposób publikacji, medium, nakład  

i liczbę wydań, 

e) wprowadzania do pamięci komputera, 

f) wprowadzania do sieci komputerowych i sieci multimedialnych (w tym do 

Internetu), 

g)  w zakresie dokonywania wszelkich zmian i modyfikacji w utworze w całości lub 

części oraz dokonywania jego opracowań w całości lub części, w tym 

dokonywanie przeróbek, jakichkolwiek zmian i adaptacji całości lub 

poszczególnych części utworu, 

h) w zakresie rejestracji w Urzędzie Patentowym w charakterze znaku towarowego, 

używanie w obrocie gospodarczym lub niegospodarczym w charakterze 

oznaczenia przedsiębiorstwa, znaku towarowego lub innego charakterystycznego 

symbolu przedsiębiorstwa, jego części, albo towaru lub usługi, 

i) w zakresie anonimowego rozpowszechniania nagrodzonego utworu, w zakresie 

decydowania o jego pierwszym publicznym udostępnieniu oraz sprawowania 

nadzoru nad sposobem korzystania z utworu, 

j) prawo wykonywania i korzystania z opracowań nagrodzonej Pracy Konkursowej, 

k) wykorzystanie we wszelkich formach komunikacji, promocji lub reklamy,  

w szczególności w charakterze materiału reklamowego lub promocyjnego,  

w charakterze elementu materiałów reklamowych lub promocyjnych takich jak 

ogłoszenia prasowe, reklamy zewnętrzne, filmy reklamowe, reklamy radiowe, 

materiały POS, rozpowszechnianie w sieci Internet, zarejestrowanie w charakterze 

znaku towarowego.  
 

5. Organizator będzie uprawniony do dokonywania obrotu wszystkimi przysługującymi 
mu prawami do hasła, w tym w szczególności użyczania lub oddawania je w najem. 

6. Zwycięzca wyraża zgodę i upoważnia Organizatora do wykonywania praw zależnych 
do hasła i rozporządzania tymi prawami. Organizator, lub wskazana przez niego 
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osoba, jest uprawniony do dokonywania niezbędnych zmian i przeróbek, łączenia  
z innymi utworami i innych zmian oraz do korzystania i rozporządzania tymi 
opracowaniami. 

7.  W celu uniknięcia wątpliwości, nabycie praw następuje w najszerszym możliwym 
zakresie i na wszelkich polach eksploatacji oraz obejmuje wszelkie zezwolenia  
i zgody w zakresie praw osobistych Uczestnika opisane powyżej, w tym  
w szczególności zgodę na tworzenie i eksploatację dowolnych opracowań hasła, 
łączenie ich z innymi dobrami i wykorzystanie w szeroko pojętym charakterze 
promocyjnym i reklamowym. 

8. Zwycięzca upoważnia Organizatora do decydowania o oznaczeniu, sposobie 
oznaczenia lub braku oznaczenia hasła jako utworu oraz do występowania w jego 
imieniu o ochronę autorskich praw osobistych. 

9. Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z określonym w niniejszym Regulaminie celem, 

dla którego nagrodzone hasła zostaną wykorzystane oraz że wyraża zgodę na takie 

wykorzystanie hasła przez Organizatora. W szczególności Zwycięzca wyraża zgodę  

i oświadcza, że nie narusza jego prawa połączenie  hasła z innymi utworami lub 

dziełami plastycznymi, usunięcie fragmentów hasła lub dodanie do niego nowych 

elementów w szczególności ale nie wyłącznie do zmian redakcyjnych , oraz zmian 

związanych koniecznością dostosowania hasła dla potrzeb wydawniczych lub 

publikacyjnych na dowolnych nośnikach, jak również umieszczanie hasła obok lub  

w sąsiedztwie innych prac. W związku z przeniesieniem autorskich praw 

majątkowych do zwycięskiego hasła autorowi tego hasła (a w przypadku haseł 

powtarzających się – autorom, którzy wcześniej przesłali zwycięskie hasło na adres 

organizatora) – Zwycięzcy konkursu – poza uprawnieniem do uzyskania nagrody 

konkursowej, nie przysługują żadne inne roszczenia do organizatora oraz do osób 

trzecich, które te prawa następnie nabyły. 

10. Zwycięzca na żądanie Organizatora podpisze stosowne oświadczenia lub umowy 

potwierdzające przeniesienie praw autorskich. Przyznana nagroda stanowi 

wynagrodzenie za przeniesienie własności i nabycie autorskich praw majątkowych 

oraz praw zależnych do hasła. 

11.  Akceptując niniejszy regulamin oraz wysyłając zgłoszenie konkursowe udział  

w Konkursie, Uczestnik jednocześnie oświadcza, że: 

a) jest wyłącznym twórcą hasła towarzyszącego obchodom 100-lecia Akademii 

Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej” w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 

1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz że przysługują mu pełne autorskie 

prawa majątkowe do hasła; 

b) hasło nie narusza w żaden sposób przepisów obowiązującego prawa ani jakichkolwiek 

praw lub dóbr osobistych osób trzecich oraz przysługujące mu autorskie prawa majątkowe 

do tych utworów nie są w jakimkolwiek zakresie ograniczone lub obciążone; 

c) nie udzielił żadnej osobie licencji uprawniającej do korzystania hasła:  

d) posiada wyłączne prawo do udzielania zezwoleń na rozporządzanie i korzystanie  

z opracowań hasła; 

e) zgłoszone przez niego hasło nie zawiera treści naruszających prawo lub niezgodnych  

z dobrymi obyczajami, w szczególności nie narusza praw osób trzecich, nie nawołują do 

przemocy, nietolerancji, nie zawierają wulgaryzmów ani treści reklamowych podmiotów 

trzecich; 

f) ponosi pełną odpowiedzialność prawną wobec Organizatora Konkursu z tytułu 

niezgodności z prawdą oświadczeń określonych powyżej lit. a) – e) i zobowiązuje się 

zwolnić Organizatora od jakiejkolwiek odpowiedzialności w zakresie objętym tymi 
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oświadczeniami, w szczególności w przypadku wystąpienia, w tym także na drodze 

sądowej, osób trzecich z roszczeniami wynikającymi z naruszenia przysługujących im 

praw. 

§ 5 

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych 

 

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z organizacją konkursu 

jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z siedzibą w Warszawie 

przy ulicy Szczęśliwickiej 40, 02-353. 

 

2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować we 

wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych za pomocą poczty 

elektronicznej, pod adresem: odo@aps.edu.pl. 

 

3. Dane osobowe przetwarzane są w celu organizacji konkursu, weryfikacji uczestników oraz 

w celu wyłonienia laureatów. 

 

4. Podanie danych w zakresie imienia, nazwiska i adresu e-mail jest konieczne dla 

zapewnienia udziału w konkursie. Konsekwencją niepodania tych danych będzie brak 

możliwości udziału w konkursie. 

 

5. Każdemu uczestnikowi konkursu przysługuje prawo żądania: dostępu do swoich danych, 

ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. 

 

6. Dane osobowe uczestników zostaną usunięte w terminie 30 dni od zakończenia konkursu. 

Dane laureatów zostaną opublikowane na stronie internetowej Akademii. 

 

7. Uczestnikom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest 

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Szczegółowe informacje, w tym dane 

kontaktowe znajdują się na stronie internetowej: https://uodo.gov.pl 

 

§ 6  
Postanowienia końcowe  

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.  
1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w terminach podanych w Regulaminie. 

 
2. Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu na każdym jego etapie, 

a w szczególności w przypadku:  
1) gdy nie wpłynie żadne hasło konkursowe,  
2) gdy żadne z dostarczonych haseł konkursowych nie spełni warunków Regulaminu,  
3) niezadowalającego poziomu haseł konkursowych.  

3. Przystąpienie do konkursu oraz oznaczenie pola akceptacji regulaminu w formularzu 

zgłoszeniowym jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu oraz 

złożeniem oświadczeń i zgód objętych jego treścią. 

 


