
REGULAMIN KONKURSU 
STYPENDIALNEGO APUI 

  
§ 1. [Postanowienia ogólne] 

  
1. Niniejszy regulamin (określany dalej, jako „Regulamin”) określa zasady         

przeprowadzenia konkursu stypendialnego APUI (określanego dalej, jako       
„Konkurs”). 

2. Organizatorem Konkursu oraz fundatorem nagród są polskie uczelnie oraz          
APUI, określane dalej łącznie, jako „Organizator”. 

3. Konkurs nie stanowi gry losowej lub hazardowej w rozumieniu          
powszechnie obowiązujących przepisów i ma na celu sprawdzenie wiedzy         
uczestników na warunkach oraz zasadach opisanych w dalszej części         
Regulaminu. 

4. Przyjmowanie zgłoszeń do Konkursu będzie trwało do 15 marca 2018           
roku. 

5. Zgłoszenia do Konkursu będą obsługiwane wyłącznie poprzez stronę         
internetową pod adresem: www.apui.edu.pl 

  
  

§ 2. [Uczestnicy Konkursu] 
  

1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie uczniowie ostatnich klas szkół          
średnich z Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Indii, Kazachstanu, Kirgistanu,        
Malezji, Tadżykistanu, Ukrainy, Wietnamu którzy spełnią warunki określone w         
Regulaminie (określane dalej łącznie, jako „Uczestnicy”, a pojedynczo, jako         
„Uczestnik”). 

2. Każdy Uczestnik Finału (drugiego etapu) przed przystąpieniem do testu          
zobowiązany jest przedstawić dokument ze zdjęciem, potwierdzający, że jest         
uczniem szkoły zlokalizowanej na terytorium państw wskazanych w ust. 1          
powyżej. 

3. Uczestnikami nie mogą być pracownicy Organizatora, ani osoby         
współpracujące z nimi, bądź świadczące usługi na ich rzecz w związku z            
przeprowadzeniem Konkursu, bez względu na podstawę prawną współpracy        
(współpracownicy), a także członkowie rodzin ww. osób. Na potrzeby Konkursu,          
za członków rodzin uznaje się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i          
osoby pozostające w stosunku przysposobienia. Organizator nie jest        
zobowiązany do uzyskania od Uczestników pisemnych oświadczeń dotyczących        
spełnienia powyższego warunku, jednakże ma on prawo – w przypadku          
powzięcia jakichkolwiek wątpliwości – zweryfikować status Uczestnika Konkursu        
we wskazanym zakresie. W przypadku braku odpowiedzi lub udzielenia         
odpowiedzi potwierdzającej status, o którym mowa powyżej, Uczestnik zostanie         
wykluczony z Konkursu przez komisję konkursową. 

4. Wykonanie zadań konkursowych, jak też przesłanie wszystkich danych         
wymaganych przez Organizatora Konkursu, jest równoznaczne z akceptacją        
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przez Uczestnika Regulaminu w całości. Przystępując do Konkursu, Uczestnik         
zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad, jak         
również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału           
w Konkursie oraz że dane podane w ramach zgłoszenia są prawdziwe. 

5. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw lub obowiązków z nimi związanych, w tym              
także prawa do żądania wydania nagrody uzyskanej przez laureata Konkursu, nie           
można przenieść na inną osobę pod jakimkolwiek tytułem. 

  
§ 3. [Zasady wzięcia udziału w Konkursie] 

1. Uczestnicy mogą zgłaszać zamiar wzięcia udziału w Konkursie wyłącznie         
poprzez stronę internetową wskazaną w par. 1 ust. 5 powyżej. O momencie            
przesłania zgłoszenia decyduje data jego zarejestrowania przez system (data         
serwera) obsługujący ww. stronę internetową. 

2. Organizator może nie przyjąć zgłoszenia Uczestnika zgłoszonego po upływie         
terminu składania zgłoszeń, a także nie uwzględni zgłoszeń niekompletnych. Na          
skutek wystąpienia powyższej okoliczności, osoba dokonująca takiego zgłoszenia        
nie nabywa statusu Uczestnika, o ile Organizator nie wyrazi zgody, aby ją            
dopuścić. 

3.      Udział w Konkursie jest nieodpłatny. 
4. Konkurs składa się z dwóch etapów. 
5. Pierwszy etap polega na rozwiązaniu z jak najlepszym wynikiem testu           

wiedzy. Etap ten będzie trwał od 15.02 do 30.03.2018 r. Najlepszych           
laureatów z każdego z krajów biorących udział w konkursie, wyłoni Komisja           
Konkursowa Organizatora. 

6. Drugi etap (finał) będzie polegał na porównaniu wiedzy Uczestników w           
kolejnym teście wiedzy, w ramach każdego z państw wskazanych w par. 2            
ust. 1, w miejscu ogłoszonym na stronie Konkursu przez Organizatora.          
Drugi etap zostanie zorganizowany pomiędzy 15.04 a 15.05.2018 r. 

7. Każda osoba dokonująca zgłoszenia udziału w Konkursie, udostępnia        
Organizatorowi swoje następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres do          
korespondencji oraz adres e-mail. W przypadku zmiany tych danych, Uczestnik          
jest odpowiedzialny za przesłanie zaktualizowanych danych do Organizatora, z         
zastrzeżeniem wszelkich negatywnych skutków dla Uczestnika, z utratą prawa do          
otrzymania nagrody włącznie. 

8. Jeżeli zgłoszenie dokonane przez Uczestnika będzie naruszało prawa osób          
trzecich, w tym prawa autorskie, będzie niestosowne, obraźliwe, wulgarne lub w           
inny sposób będzie naruszało dobre obyczaje, uczucia religijne, ukazywać treści          
powszechnie uznane za naganne, niedopuszczalne, Organizator zastrzega sobie        
możliwość usunięcia Zgłoszenia z udziału w Konkursie. 

9.      Każdy Uczestnik może dokonać zgłoszenia do Konkursu wyłącznie raz. 
  
  

§ 4. [Zasady wyłaniania zwycięzców Konkursu przez komisję konkursową] 
  

1. Nagrody w Konkursie są przyznawane przez komisję (dalej określaną „Komisją          
Konkursową”), która dokona weryfikacji poprawności odpowiedzi na pytania w         



ramach testów w pierwszym i drugim etapie Konkursu oraz wskaże Uczestników           
- laureatów w ramach każdego z etapów. Uczestnicy wybrani przez Komisję           
Konkursową jako laureaci pierwszego etapu, uzyskają prawo wzięcia udziału w          
drugim etapie (finale). Laureaci drugiego etapu otrzymają nagrody na zasadach          
opisanych niniejszym Regulaminem. 

2. Komisja Konkursowa składa się z 5 (pięciu) osób wybranych przez Organizatora.           
Komisja Konkursowa wybiera ze swego grona przewodniczącego, a jeżeli uzna          
to za niezbędne uchwali swój wewnętrzny regulamin funkcjonowania. Komisja         
Konkursowa dokona oceny prawidłowości odpowiedzi udzielonych na zadane        
pytania zgodnie z kryteriami przyjętymi w niniejszym Regulaminie. O przyznaniu          
laureatom - Uczestnikom nagród, decyduje wyłącznie Komisja Konkursowa, która         
ze swoich prac, w tym wydawania decyzji, sporządza stosowny protokół. 

3. Przy wyborze laureatów Komisja Konkursowa będzie brała pod uwagę ilość          
prawidłowo udzielonych odpowiedzi. 

4. Laureatami Konkursu zostanie 50 (pięćdziesiąt) osób, które uzyskały najwyższy         
wynik z przeprowadzonych testów wiedzy, spośród wszystkich Uczestników,        
(określani dalej łącznie, jako „Zwycięzcy”, a pojedynczo, jako „Zwycięzca”). 

5. O wynikach Konkursu laureaci zostaną powiadomieni w dniu 20.05.2018 r.           
mailowo przez Organizatora. 

  
§ 5 [Nagrody] 

  
1. Nagrodami dla laureatów (określanymi dalej łącznie, jako „Nagrody”) są: 
- za zajęcie miejsca od 1 do 3, bezpłatne studia licencjackie oraz miesięczne             
stypendium 150 euro na cały okres studiów licencjackich, które wypłacane będzie w            
roku akademickim przez 9 miesięcy, laptop o maksymalnej wartości 2000 zł brutto            
oraz 3 miesiące kursu języka polskiego lub języka angielskiego, 
- za zajęcie miejsc od 4 do 10, bezpłatne studia licencjackie, iPad mini oraz 3               
miesiące kursu języka polskiego lub języka angielskiego, 
- za zajęcie miejsc od 11 do 20, 50% zniżki w opłacie czesnego na studiach               
licencjackich w języku angielskim lub 25% w opłacie czesnego na studiach           
licencjackich w języku polskim oraz 2 miesiące kursu języka polskiego lub języka            
angielskiego, 
- za zajęcie miejsc od 21 do 50, 25% zniżki w opłacie czesnego na studiach               
licencjackich w języku angielskim lub 15% w opłacie czesnego na studiach           
licencjackich w języku polskim oraz 1 miesiąc kursu języka polskiego lub języka            
angielskiego. 
2. W dniu odbioru Nagród Organizator odprowadzi do właściwego Urzędu          

Skarbowego 10% zryczałtowanego podatku. 
3.      Laureat może otrzymać tylko jedną Nagrodę. 
4. Nagrody rzeczowe w ramach wygranej mogą być odebrane osobiście w           

siedzibie Organizatora 
5. Stypendia określone w Regulaminie będące częścią Nagrody, wypłacane są         

wyłącznie w przypadku podjęcia studiów licencjackich na warunkach określonych         
niniejszym Regulaminem i nie mogą zostać pod jakimkolwiek tytułem wypłacone          



w innym przypadku, tak w części, jak też za cały okres odpowiadający okresowi             
studiów. 

6. Studia, kursy językowe etc. będące częścią Nagrody, nie mogą być zamienione           
na ekwiwalent pieniężny, jak też nie mogą zostać odstąpione innej osobie. 

7. Nagrody będą wydawane wyłącznie w postaci określonej w Regulaminie.         
Uczestnicy nie mają możliwości zastrzegania szczególnych właściwości Nagród,        
ani żądania ich zamiany na ekwiwalent pieniężny lub inną Nagrodę. 

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości doręczenia        
Nagrody w przypadku podania przez laureata błędnego lub niepełnego adresu          
lub nieobecności laureata pod adresem, przez okres dłuższy niż awizacja          
przesyłki. 

9. Z uwagi na to, że Organizator posiada siedzibę na terytorium Polski, rozliczenie            
przez Uczestnika podatku lub innej należnej daniny należnej z uwagi na           
powszechnie obowiązujące przepisy prawa, a powstałych w wyniku otrzymania         
Nagrody przez tego Uczestnika, pozostaje w gestii Organizatora. W takim          
przypadku Organizator może do nagrody przyznać dodatkową (uznaniową)        
nagrodę pieniężną. Organizator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności, jak        
też nie zobowiązuje się, choćby w sposób domniemany, do ponoszenia          
jakichkolwiek opłat, podatków i innego ciężaru w zastępstwie Uczestnika w kraju           
pochodzenia Uczestnika lub jakimkolwiek innym kraju niż Polska, o ile, co innego            
nie wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, które obowiązują         
Organizatora. 

  
  
  

§ 6. [Nadzór nad prawidłowością organizacji Konkursu, 
Postępowanie reklamacyjne] 

  
1. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu nadzór sprawuje Komisja Konkursowa.        

Decyzje Komisji zapadają bezwzględną większością głosów w obecności        
wszystkich członków Komisji Konkursowej. 

2. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie          
do Organizatora, w terminie 30 dni od daty zakończenia Konkursu, bezpośrednio           
w siedzibie Organizatora (decyduje data doręczenia) lub przesyłką poleconą         
przesłaną na jego adres wskazany w Regulaminie (decyduje data stempla          
pocztowego). 

3. Reklamacje doręczone lub przesłane po upływie terminu określonego w ust. 1           
powyżej nie będą rozpatrywane przez Organizatora. 

4. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej i         
dokładny adres Uczestnika, dokładny opis i uzasadnienie reklamacji oraz datę i           
opis zaistniałej sytuacji, która jest powodem roszczeń lub reklamacji, oraz treść           
żądania, jak również powinna zostać przesłana z dopiskiem „Reklamacja”. 

5. Organizator rozpatruje reklamacje niezwłocznie po ich otrzymaniu. 
6. Decyzja Komisji Konkursowej, co do oceny zgłoszeń oraz przyznania Nagród,          

jest ostateczna. 



7. W przypadku otrzymania przez Komisję Konkursową informacji, iż dane         
zgłoszenie nie istnieje (np. poprzez podanie fałszywego nazwiska), lub że w           
jakikolwiek inny sposób zostało naruszone prawo lub postanowienia niniejszego         
Regulaminu, Komisja podejmuje decyzję o nieprzyznaniu danemu Uczestnikowi        
Nagrody oraz o wykluczeniu go z Konkursu. 

8. W przypadku, gdy laureat nie będzie mógł z jakichkolwiek przyczyny odebrać           
Nagrody rzeczowej, będzie ona do odebrania w siedzibie Organizatora w terminie           
30 dni od dnia zwrócenia przesyłki Organizatorowi przez podmiot próbujący ją           
wcześniej doręczyć. W terminie tym Organizator oraz Uczestnik mogą         
ewentualnie ustalić warunki ponownego przesłania Nagrody Uczestnikowi, jednak        
w takim przypadku Organizator zastrzega sobie prawo do zażądania pokrycia          
kosztów związanych z taką ponowna przesyłką, wedle uznania i zgodnie z           
ustaleniami z Uczestnikiem. W przypadku nieodebrania nagrody we wskazanym         
powyżej terminie, laureat traci prawo do przedmiotowej Nagrody. 

9. Wszelkie próby wyłudzenia Nagród w Konkursie, w szczególności próby         
wielokrotnego udziału w nim, są równoznaczne z naruszeniem Regulaminu i          
decyzją Komisji Konkursowej o wykluczeniu z Konkursu. 

  
§ 7. [Ochrona danych osobowych] 

  
1. Dane osobowe uczestników Konkursu, podane w związku z udziałem w          

Konkursie, będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu        
przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzców, poinformowania o wynikach       
Konkursu oraz przyznaniu i dostarczeniu Nagród. 

2. Dane osobowe Uczestników będą przechowywane w sposób zabezpieczający        
ich ujawnienie i przetwarzane zgodnie z warunkami określonymi w powszechnie          
obowiązujących przepisach prawa. 

3. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne. 
  
  

§ 8. [Postanowienia końcowe] 
  

1. Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej          
Organizatora. 

2. Regulamin jest jedynym wiążącym dokumentem, który określa prawa i obowiązki          
Uczestników. Wszelkie inne materiały informacyjne, w tym reklamowe i         
marketingowe mają jedynie charakter pomocniczy i nie mogą stanowić         
jakiejkolwiek podstawy do dochodzenia roszczeń wobec Organizatora Konkursu. 

3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, zastosowanie mają powszechnie       
obowiązujące przepisy prawa polskiego. 

 


