
REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO  
DLA STUDENTÓW I ABSOLWENTÓW „MOJA AMW” 

 
§ 1  

Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem konkursu (określanym jako „Konkurs”) jest Akademia Marynarki Wojennej 

im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni, zwana dalej Organizatorem. 

2. Organizator może współdziałać przy organizowaniu konkursu z innymi podmiotami, które 

zamierzają wnieść wkład w przygotowanie lub realizację programu konkursu. 

3. Niniejszy regulamin (określany jako „Regulamin”) jest wiążący dla Organizatora 

oraz Uczestników. Regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie, jak również 

prawa i obowiązki Organizatora oraz Uczestników Konkursu. 

4. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis 

Facebook, oferowany przez podmiot Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 

2, Irlandia ani z nim związany. 

5. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

6. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy o grach hazardowych 

z dnia 19 listopada 2009 r. (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 2094 z późn. zm.) i nie podlega regułom 

zawartym w ww. ustawie. 

7. Organizator oświadcza, iż jako jedyny organizator Konkursu jest uprawniony do składania 

wszelkich oświadczeń oraz wyłonienia zwycięzców i doręczenia nagród w związku z organizacją 

Konkursu. 

 

§ 2  

Cel konkursu 

Celem Konkursu jest wyłonienie - z okazji obchodów jubileuszu 100-lecia Akademii Marynarki 

Wojennej im. Bohaterów Westerplatte - trzech zwycięzców Konkursu (określanych dalej jako 

„Laureaci”), którzy podczas trwania Konkursu stworzą najbardziej punktowane prace 

konkursowe oraz przyznanie każdemu z nich jednej z nagród określonych w § 7 ust. 3 

Regulaminu. 

 

§ 3  

Przedmiot i tematyka konkursu 

1. Przedmiotem konkursu jest przedstawienie kolarzu zdjęć ukazującego historię, 

wspomnienia, działalność w ramach studiów odbywanych w Akademii Marynarki Wojennej. 

Tematyka kolarzu jest dowolna, może odnosić się zarówno do odbywanego programu 

studiów, zajęć dodatkowych, działalności naukowej, sportowej, członkostwa w kołach 

naukowych itp.  

2. Pracę należy przygotować w formie drukowanej, w formacie nie większym niż A1. 

 

§ 4  

Zasady uczestnictwa 

1. W konkursie może wziąć udział każdy student lub absolwent Organizatora, który  

w momencie zgłoszenia pracy do konkursu posiada prawa studenckie i ukończył 18 rok 

życia (określani dalej jako „Uczestnicy” lub pojedynczo „Uczestnik”).  

2. Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne i nieodpłatne. 



3. Każdy uczestnik lub grupa uczestników może wycofać swoją pracę z konkursu na własną 

prośbę, jednak nie później niż do dnia ogłoszenia wyników konkursu. 

4. Zgłoszenie do konkursu odbywa się poprzez złożenie swojej pracy wraz z krótkim opisem 

przedstawionej na kolarzu historii oraz formularzem zgłoszeniowym stanowiącym załącznik 

do niniejszego Regulaminu i oświadczeniem o posiadaniu praw autorskich do 

wykorzystanych materiałów lub informacją skąd zostały pobrane, w wyznaczony przez 

Organizatora terminie. 

5. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne ze złożeniem przez Uczestnika oświadczenia 

o akceptacji postanowień Regulaminu. 

6. W Konkursie nie mogą brać udziału osoby zatrudnione przez Organizatora. 

7. W przypadku zgłoszenia grupowego wyznacza się przedstawiciela upoważnionego do 

kontaktu z Organizatorem, który podpisuje formularz zgłoszeniowy oraz oświadczenie  

w imieniu wszystkich członków grupy.  

8. Osobą upoważnioną ze strony Organizatora do kontaktu jest Pani Katarzyna Andziulewicz, 

e-mail: k.andziulewicz@amwgdynia.pl, tel: 261 262 743. 

9. Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu w każdym czasie, w razie stwierdzenia przez 

Kapitułę konkursową, że nie spełnia on lub zgłoszona przez niego praca Regulaminu lub 

regulaminu portalu Facebook albo w przypadku otrzymania przez Organizatora informacji, 

że dana praca narusza obowiązujące przepisy prawa, dobre obyczaje lub prawa bądź dobra 

osób trzecich. 

 

§ 5  

Kapituła konkursowa i kryteria oceny 

1. Ocena każdej zgłoszonej pracy będzie składała się z dwóch etapów: 

Etap 1 – opublikowanie zgłoszonych kolarzy na funpage Organizatora na platformie Facebook, 

gdzie wszyscy obserwujący będą mieli możliwość „polubienia” wybranej pracy; 

Etap 2 – ocena prac przez kapitułę konkursową.  

2. Rektor – Komendant powołuje Kapitułę konkursową składającą się z: 

- Prorektora ds. kształcenia i studenckich lub jego przedstawiciela; 

- Fotografa AMW; 

- po jednym przedstawicielu każdego z wydziałów zaproponowanego przez Dziekana; 

- przedstawiciela Prezydium Samorządu Studentów.  

3. Kapituła konkursowa będzie oceniać, w skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza ocenę najniższą,  

a 5 najwyższą, każdą pracę w poniższych kategoriach: 

- pomysł; 

- wykonanie; 

- wykorzystane materiały i formy; 

- przedstawiona historia; 

- wrażenie ogólne. 

4. Końcową ilość punktów ustala się na podstawie sumy punktów przyznanych przez 

wszystkich członków kapituły konkursowej oraz ilość uzyskanych przez daną pracę „polubień” 

na platformie Facebook Organizatora w przeliczeniu 1 punkt za każde 10 „polubień”.  

 

 

 

 

mailto:k.andziulewicz@amwgdynia.pl


§ 6 

Terminy 

1. Rektor – Komendant wprowadza regulamin konkursowy jednocześnie ogłaszając go na 

stronie www Organizatora w zakładce „Obchody 100-lecia”. 

2. Od momentu ogłoszenia konkursu na stronie Organizatora do dnia 30 czerwca 2022 r. 

uczestnicy mogą zgłaszać swoje prace w siedzibie Organizatora w biurze nr 124/7. 

3. W terminie od 1 lipca do 10 lipca prace sprawdzane są pod kątem formalnym, tzn.: 

zgodności danych przedstawionych w formularzu zgłoszeniowym, posiadanych praw 

autorskich do wykorzystanych materiałów.  

4. W terminie do 15 lipca uczestnik wyznaczony do kontaktu z Organizatorem w ramach 

zgłoszonej pracy otrzyma powiadomienie od Organizatora o spełnieniu przez pracę 

warunków formalnych i przyjęciu jej do konkursu.  

5. W terminie od 18 lipca do 31 sierpnia 2022 r. prace będą opublikowane na profilu Facebook 

Organizatora pod adresem www.Facebook.pl/amw.gdynia/, gdzie każdy zainteresowany 

będzie mógł oddać swój głos, poprzez „polubienie” danej pracy konkursowej.  

6. W dniu 1 września uzyskane przez każdą pracę konkursową „polubienia” zostaną 

podliczone a dalsze głosowanie nie będzie brane pod uwagę w ustalaniu oceny końcowej. 

W tym terminie też zostaną przekazane członkom kapituły konkursowej informacje  

o zgłoszonych pracach.  

7. Nie później niż do dnia 16 września odbędzie się posiedzenie Kapituły konkursowej,  

w czasie której jej członkowie będą oceniać zgłoszone prace.  

8. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie www Organizatora w zakładce „Obchody 

100-lecia” nie później niż do dnia 26 września 2022 r. 

9. Wręczenie nagród Laureatom konkursu odbędzie się w czasie uroczystej Inauguracji Roku 

Akademickiego 2022/2023, która będzie jednocześnie wernisażem wystawy wszystkich 

prac zgłoszonych i przyjętych do konkursu. 

10. Wystawa prac konkursowych będzie dostępu dla wszystkich zainteresowanych przez cały 

miesiąc października 2022 r. w holu Biblioteki Głównej AMW.  

 

§ 7 

Nagrody 

1. Nagrody w konkursie otrzymają 3 najwyżej ocenione prace, zgodnie z kryteriami 

przedstawionymi w dziale § 5 Regulaminu 

2. W przypadku, gdy ostatnią lokatę uzyska więcej niż jedna praca decydującym kryterium 

będzie wynik oceny kapituły konkursowej, a następnie ilość uzyskanych „polubień”. 

3. Organizator przewiduje 3 nagrody pieniężne, odpowiednio: 

- 1000 zł za zajęcie I miejsca dla studenta/absolwenta lub grupy 

studentów/absolwentów; 

 - 600 zł za zajęcia II miejsca dla studenta/absolwenta lub grupy 

studentów/absolwentów; 

 - 400 zł za zajęcie III miejsca dla studenta/absolwenta lub grupy 

studentów/absolwentów; 

4. Organizatorzy będą kontaktować się indywidualnie ze zwycięzcami celem przekazania 

nagrody.  

 

 

http://www.facebook.pl/amw.gdynia/


§ 8 

Unieważnienie konkursu 

Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu bez podania przyczyny takiej 

decyzji.  

 

§ 9.  

Dane osobowe 

1. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy Regulamin Uczestnik wyraża zgodę na 

przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą 

przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody: 

1) Uczestnicy Konkursu podają dane osobowe niezbędne do wzięcia udziału  

w Konkursie; 

2) Laureaci Konkursu podają  dane osobowe niezbędne do wydania nagrody. Podanie 

danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia udział przekazanie 

nagrody.  

2. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. 

3. Dane osobowe będą przetwarzane:  

1) w celu związanym z organizacją i przebiegiem Konkursu - w zakresie i w celu 

zgodnym ze zgodą wyrażoną przez uczestnika (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia 

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)(dalej jako 

„Rozporządzenie”); 

2) w zakresie i celu niezbędnym do celów wynikających z prawnie uzasadnionych 

interesów realizowanych przez Administratora, jeśli przetwarzanie nie narusza praw 

i wolności osoby, której dane dotyczą –np. w celu obsługi postępowania 

reklamacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia)  

4. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez czas niezbędny dla realizacji 

celów, w związku z którymi zostały pozyskane:  

1) organizacja i przebieg Konkursu: dane uczestników będą przetwarzane do czasu 

zakończenia i rozstrzygnięcia Konkursu oraz przez okres wygaśnięcia ewentualnych 

roszczeń uczestników, związanych z Konkursem;  

2) dane Laureatów będą przetwarzane do czasu wygaśnięcia ewentualnych roszczeń 

Laureatów oraz dla celów sprawozdawczości wymaganej przepisami prawa; 

3) inne dane uzyskane na podstawie zgody wyrażonej przez Uczestnika: do czasu 

cofnięcia zgody; 

4) rozpoznanie reklamacji: przez okres wygaśnięcia ewentualnych roszczeń osoby 

zgłaszającej reklamację.  

5. Administrator ma prawo powierzyć dane osobowe uczestników Konkursu do przetwarzania 

podmiotom współpracującym przy realizacji Konkursu jedynie w celach niezbędnych do jego 

realizacji, w szczególności na potrzeby przekazania Nagrody oraz ogłoszenia wyników 

Konkursu.  

6. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo żądania dostępu do ich danych osobowych, 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych oraz prawo do 



wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,  

w zakresie przewidzianym prawem. Uczestnikom przysługuje prawo do wycofania zgody na 

przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Oświadczenia w tym zakresie 

należy składać w następujący sposób: 

1) listownie na adres: ul. Śmidowicza 69, 81-127 Gdynia; 

2) przez e-mail: iod@amw.gdynia.pl.  

Wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

7. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wniesienia do Administratora sprzeciwu wobec 

przetwarzania ich danych – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją uczestnika wobec 

przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia tj.  

w zakresie niezbędnym do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów 

realizowanych przez Administratora.  

8. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, że przetwarzanie danych 

osobowych uczestnika narusza przepisy prawa. 

9. Dane osobowe uczestników Konkursu nie będą przetwarzane przez Administratora poza 

Europejskim Obszarem Gospodarczym.  

10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest konieczne do wzięcia udziału 

w Konkursie.  

11. Odbiorcami danych osobowych mogą być: pracownicy lub współpracownicy 

Organizatora Konkursu, organy podatkowe, jak również podmioty świadczące na rzecz 

Organizatora Konkursu usługi bankowe, doradcze, finansowe, rachunkowe, podatkowe, 

audytorskie, prawne lub zajmujące się dostarczaniem usług hostingowych lub usług 

związanych z systemami i oprogramowaniem IT. 

 

§ 10 

Reklamacje 

1. Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być składane przez Uczestników w terminie 14 dni 

licząc od dnia ogłoszenia wyników Konkursu, w formie pisemnej, listem poleconym na adres 

Organizatora lub za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres 

k.andziulewicz@amw.gdynia.pl. 

2. Reklamacje powinny wskazywać dane Uczestnika wnoszącego reklamację (imię, nazwisko, 

adres e-mail, adres korespondencyjny) oraz wskazanie jej przyczyn.  

3. Skutecznie złożone reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty otrzymania 

reklamacji, a zgłaszający reklamację Uczestnik zostanie powiadomiony o sposobie 

rozpatrzenia reklamacji (w zależności od drogi jaką złożył reklamację) listem poleconym lub 

za pośrednictwem wiadomości e-mail. Reklamacje rozpatruje Organizator. 

4. Uczestnikowi, który nie zgadza się ze sposobem rozpatrzenia reklamacji przysługuje prawo 

dochodzenia roszczeń na drodze sądowej. 

 

§ 11 

Postanowienie końcowe 

1. Akceptacja niniejszego regulaminu jest równoznaczna z pełnym zwolnieniem serwisu 

Facebook z odpowiedzialności przez uczestnika.  



2. Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie konkursu bądź zmiany  

w harmonogramie wynikłe z przyczyn niezależnych od niego. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu pod warunkiem, że taka zmiana nie 

naruszy praw nabytych przez uczestników konkursu. O wszelkich zmianach organizator będzie 

informować na swojej stronie internetowej. 

4. Załączniki do niniejszego Regulaminu stanowią jego integralną część. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik 1 

 

ZGŁOSZENIE DO  KONKURSU „MOJA AMW”  

 

Zgłoszenie indywidualne                                   grupowe 

 

Dane uczestników: 

Imię i nazwisko ……………………………………………………………………………………………………. 

Potwierdziłam, że jestem studentem/absolwentem (niepotrzebne skreślić) 
 

Wydziału ……………………………………………………………………………………………………………… 
 

Kierunku studiów …………………………………………………………………………………………………. 
 

Nr albumu ……………………………………………………………………………………………………………. 

 

Imię i nazwisko ……………………………………………………………………………………………………. 

Potwierdziłam, że jestem studentem/absolwentem (niepotrzebne skreślić) 
 

Wydziału ……………………………………………………………………………………………………………… 
 

Kierunku studiów …………………………………………………………………………………………………. 
 

Nr albumu ……………………………………………………………………………………………………………. 

 

Imię i nazwisko ……………………………………………………………………………………………………. 

Potwierdziłam, że jestem studentem/absolwentem (niepotrzebne skreślić) 
 

Wydziału ……………………………………………………………………………………………………………… 
 

Kierunku studiów …………………………………………………………………………………………………. 
 

Nr albumu ……………………………………………………………………………………………………………. 

 

Imię i nazwisko ……………………………………………………………………………………………………. 

Potwierdziłam, że jestem studentem/absolwentem (niepotrzebne skreślić) 
 

Wydziału ……………………………………………………………………………………………………………… 
 

Kierunku studiów …………………………………………………………………………………………………. 
 

Nr albumu ……………………………………………………………………………………………………………. 

 

Dane osoby wyznaczonej do kontaktu z Organizatorem: 

Do kontaktu z Organizatorem upoważnia się: ………………………………………………………….. 
 

Adres e-mail …………………………………………………………………………………………………………. 
 

Numer telefonu …………………………………………………………………………………………………….. 

 

 



Opis zgłoszonej pracy: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

       ………………………………………………………. 
         (podpis uczestnika/osoby wyznaczonej do kontaktu) 

 



OŚWIADCZENIA 

 

1. Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję Regulamin Konkursu „Moja AMW”. 

2. Oświadczam, że wszystkie materiały wykorzystane w zgłoszonej pracy są moja 

własnością, zostały im udostępnione lub pobrane zgodnie z przepisami prawa  

o ochronie własności intelektualnej 

Wykaz źródeł*: 

1. ………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. ………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. ………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. ………………………………………………………………………………………………………………………… 

5. ………………………………………………………………………………………………………………………… 

6. ………………………………………………………………………………………………………………………… 

*należy podać adresy stron www, skąd pobrane zostały materiały, wraz z datą ich pobrania, lub imię i nazwisko 

ich autora, w przypadku materiałów nie będących własnością uczestnika konkursu. 
 

 

3. Wyrażam dobrowolną zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie moich danych 

osobowych zawartych w niniejszym formularzu (przetwarzanie moich danych osobowych jest 

zgodne z prawem i spełnia warunki, o których mowa art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679.), do celów związanych  

z przeprowadzeniem konkursu. Moja zgoda obejmuje również przetwarzanie danych  

w przyszłości pod warunkiem, że nie zostanie zmieniony cel przetwarzania. 

4. Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Akademię 

Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte lub podmiot przez nie upoważniony do celów 

realizacji konkursu. 

5. Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/na o prawie dostępu do treści swoich danych 

osobowych oraz ich poprawiania. 

6. Oświadczam, że w/w dane są zgodne z prawdą. 

 

 

 

………………………………………………………. 
       (podpis uczestnika/osoby wyznaczonej do kontaktu) 

 


