REGULAMIN KONKURSU
„Otwórz się na studia w Maastricht!”

§1
Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu jest Uniwersytet w Maastricht z siedzibą w Minderbroedersberg 4-6,
6211LK Maastricht, Holandia, zarejestrowanym w Chamber of Commerce pod nr 50169181
(zwana dalej „Organizatorem”).
2. Obsługę konkursu zapewnia działająca w imieniu Organizatora firma Lighthouse Consultants z
siedzibą w Warszawie, przy ul. Paryskiej 23 A, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy pod numerem KRS
0000178292 (zwana dalej „Partnerem konkursu”).
3. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady przeprowadzenia konkursu
„Otwórz się na studia w Maastricht!” (zwany dalej „Konkursem”) oraz zasady przyznawania
nagród (zwanych dalej „Nagrodami”) osobom wyróżnionym w Konkursie. Konkurs może zostać
odwołany bez podania przyczyny.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania, bez odrębnego wynagrodzenia dla
Uczestników Konkursu, treści złożonych w Konkursie przez Uczestników Konkursu w celu ich
publikacji na stronie internetowej konkursu lub wykorzystania w ewentualnych materiałach
promocyjnych dotyczących działalności Organizatora.
5. W konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające
obywatelstwo polskie, które przystąpią do egzaminu maturalnego w 2016 lub w 2017 roku
i urodziły się nie wcześniej niż w 1995 roku oraz spełniające wymagania nałożone niniejszym
regulaminem (zwane dalej „Uczestnikami”).
6. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy Uniwersytetu w Maastricht
oraz Partnera konkursu.
7. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu konkursu oraz
zgodą na przetwarzanie przez Organizatora i Partnera konkursu danych osobowych w postaci:
imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, adresu mail, numeru telefonu kontaktowego
w zakresie określonym niniejszym Regulaminem. Uczestnik konkursu zobowiązany jest również
do przekazania Organizatorowi lub Partnerowi konkursu skanu lub zdjęcia legitymacji szkolnej
potwierdzającej możliwość przystąpienia do egzaminu maturalnego w 2016 lub 2017 roku.
§3
Zasady, terminy i procedura zgłoszeń
1. Zadaniem konkursowym jest odpowiedź na Pytanie Konkursowe: „Dlaczego chciałbyś/chciałabyś
studiować na Uniwersytecie w Maastricht”?
2. Odpowiedź na Pytanie Konkursowe należy przesłać na adres maastricht@lh-c.pl
3. Termin przesyłania odpowiedzi na Pytanie Konkursowego upływa 5 lutego 2016 r.
4. Zwycięzcą Konkursu zostaje osoba, która w dniach od 11.01.2016 r. do 5.02.2016 r. prześle
najciekawszą odpowiedź na Pytanie Konkursowe.
5. Oceny odpowiedzi i wyboru zwycięzcy dokonuje Organizator konkursu.
6. Zwycięzca Konkursu otrzymuje Nagrodę Główną, o której mowa w § 3 niniejszego regulaminu.

7. W przypadku niespełnienia warunków określonych niniejszym regulaminem przez wyłonionego
przez Organizatora zwycięzcę konkursu, Organizator ma prawo przekazać Nagrodę Główną
osobie, która w klasyfikacji konkursu zajęła kolejne miejsce.
8. Wraz z odpowiedzią, o której mowa w ust. 1 i 2 wskazane jest wysłanie przez Uczestnika
Konkursu zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści: „Oświadczam, że wyrażam zgodę
na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora oraz Partnera konkursu
w zakresie i celach określonych Regulaminem Konkursu.
§3
Nagrody
1. Organizator przewiduje przyznanie jednej Nagrody Głównej zwycięzcy konkursu w postaci
wycieczki do Maastricht dla 2 osób na Dzień Otwarty Uniwersytetu w Maastricht (Bachelor’s
Open Day), który odbędzie się 12 marca 2016 r.
2. Organizator przewiduje przyznanie również 2 nagród dodatkowych tytułem wyróżnienia za
odpowiedź na Główne Pytanie konkursowe oraz 2 nagród dodatkowych, o których mowa w § 3,
ust. 4.
3. Nagroda, o której mowa w ust.1 zawiera:
a) bilety lotnicze (przelot klasą ekonomiczną). Trasa przelotu zostanie ustalona po zakończeniu
konkursu, bezpośrednio z jego zwycięzcą i będzie zależna od miejsca zamieszkania
zwycięzcy.
b) transfer z lotniska do Maastricht oraz z Maastricht na lotnisko
c) nocleg ze śniadaniem dla 2 osób w Maastricht
d) opiekę przedstawiciela Uniwersytetu w Maastricht podczas pobytu
e) udział w dniach otwartych Uniwersytetu w Maastricht (Bachelor’s Open Day)
f) wycieczkę po Maastricht z przewodnikiem
4. Nagrodami, o których mowa w ust. 2 są zestawy materiałów reklamowych z logo Uniwersytetu
w Maastricht, w tym:
a) 2 zestawy nagród, przyznawanych tytułem wyróżnienia za opowiedz na Główne Pytanie
konkursowe, zawierające torbę i bluzę sportową. W celu przekazania nagrody, w odpowiedzi
na przesłaną przez Organizatora lub Partnera Konkursu informację o przyznaniu
wyróżniania, należy wysłać Organizatorowi wymiary bluzy (wzrost, rozmiar)
b) 2 nagrody dodatkowe w postaci toreb sportowych z logo Uniwersytetu w Maastricht
5. Nagrody nie podlegają zamianie na środki pieniężne.
6. Nagrody nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania dodatkowych nagród i wyróżnień.
8. Organizator nie bierze odpowiedzialności za brak możliwości realizacji Nagrody przez Uczestnika,
jeśli nastąpi to z przyczyn niezależnych od Organizatora.
9. Każda nagroda rzeczowa o wartości przekraczającej wartość zwolnioną z podatku dochodowego
zgodnie z odpowiednimi przepisami, będzie powiększona o nagrodę pieniężną w kwocie
podatku dochodowego od łącznej wartości takich nagród.
10. Do nagród, o których mowa w ust. 3 i 4 zostanie dodana nagroda pieniężna stanowiąca 11,11%
wartości danej Nagrody. Nagroda pieniężna nie będzie wypłacona Uczestnikowi, ale pobrana
jako podatek zryczałtowany od łącznej wartości Nagrody, o którym mowa w ustawie z dnia 26
lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.
11. O przyznaniu nagrody laureaci zostaną powiadomieni drogą elektroniczną.

§5
Dane Osobowe

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją Konkursu jest
Organizator oraz Partner konkursu.
2. Uczestnicy konkursu, zgodnie z Regulaminem, wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych
osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. Nr 123, poz. 883.) w celach
prowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzców i przyznania nagród oraz prowadzenia przez
Organizatora i Partnera konkursu wszelkich działań promocyjnych i marketingowych związanych z
Projektem, w tym na publiczne ujawnienie imienia i nazwiska uczestnika konkursu w materiałach
promocyjnych Organizatora, w momencie wytypowania go jako zwycięzcy konkursu. Ponadto,
dane osobowe będą wykorzystane w celu odprowadzenia podatku od nagród i rozpatrywania
ewentualnych reklamacji.
3. Podanie danych osobowych i zgoda na ich przetwarzanie przez Organizatora i Partnera konkursu
są dobrowolne, ale niezbędne do udziału w konkursie. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu
do danych osobowych, które ich dotyczą oraz prawo ich poprawiania zgodnie z ustawą o
ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.).
§6
Postanowienia końcowe
1. Wszelkie reklamacje związane z konkursem można składać na adres maastricht@lh-c.pl do dnia

19.02.2016 r. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona w terminie 7 dni i przesłana na adres
e-mail podany przez Uczestnika.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie będą miały odpowiednie
przepisy kodeksu cywilnego (Dz. U. nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami).

