
REGULAMIN KONKURSU  

,,MEM – JA, JEDEN DZIEŃ PRZED MATURĄ’’ 

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH 

 
§ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem jest Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie, ul. Rynek 1, 38-400 

Krosno. 

2. Konkurs trwa od dnia opublikowania posta konkursowego na stronie facebook-owej 

KPU w Krośnie, do dnia 31 marca 2021, do godziny 23:59. 

3. Dnia 1 kwietnia 2021 roku na stronie fb KPU w Krośnie zostanie opublikowane 10 

najlepszych memów, które będą walczyły o wygraną, a zwycięzcami będą 3 posty  

z największą liczbą „lików”. 

4. Na stronie internetowej uczelni 7 kwietnia 2021r. zostanie ogłoszony zwycięzca 

konkursu. 

5. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych. 

6. Odpowiedzi na zadanie konkursowe należy przesyłać wyłącznie na adres 

maturzysci@kpu.krosno.pl, w formacie pliku jpg. 

 

7. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Prowadzony jest 

w serwisie społecznościowym Facebook w formie posta konkursowego,  

na stronie https://www.facebook.com/StudiaKrosno. 

 

8. Temat konkursu na mema:  

„Ja, jeden dzień przed maturą’’ 

 

 

§ 2 

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

 

1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna. 

 

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących 

warunków: 

a) zapoznanie z regulaminem konkursu na stronie https://kpu.krosno.pl/dni-

otwarte/konkurs-na-mema/  

b) zarejestrowanie się on-line jako uczestnik Dni Otwartych  

c) odpowiedź na podane pytanie konkursowe 

d) przesłanie na podanego maila odpowiedzi konkursowej 

e) podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.:  imienia,  

nazwiska,  adresu  poczty  elektronicznej,   

 

 

 

mailto:maturzysci@kpu.krosno.pl
https://kpu.krosno.pl/dni-otwarte/konkurs-na-mema/
https://kpu.krosno.pl/dni-otwarte/konkurs-na-mema/


§ 3 

ZASADY KONKURSU I NAGRODY 

 

1. Konkursowe prace opublikowane zostaną na stronie facebook Karpackiej Państwowej 

Uczelni w Krośnie 

 

2. O zwycięstwie w konkursie decydować będzie ilość „lajków” zebranych pod 

publikowaną pracą konkursową. 

 

3. Konkursowe prace publikowane będą pod nickami lub imieniem uczestników, a ze 

zwycięzcą konkursu, administrator fb KPU w Krośnie skontaktuje się przez aplikację 

Messenger z prośbą o podanie informacji niezbędnych do sfinalizowania konkursu  

i przekazania nagród rzeczowych – niespodzianek. 

 

4. Prace publikowane w konkursie nie mogą zawierać treści wulgarnych, obraźliwych, 

dyskryminujących lub innych wykraczających poza wyłącznie rozrywkowy charakter 

konkursów. Wszelkie prace łamiące regulamin będą niezwłocznie usuwane. 

 

5. Bony upominkowe w kwocie:  

- 200zł  

- 150zł  

- 100zł 

 

§ 4 

PRAWA AUTORSKIE 

 

1. Udział w konkursie jest jednoznaczny z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu. 

2. Poprzez udział w konkursie, uczestnik oświadcza, że przesłany przez niego obrazek jest 

jego autorskim, oryginalnym i samodzielnym dziełem, w rozumieniu ustawy z dnia  

4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. 2020, poz. 288). 

Uczestnik zapewnia że jego prawa do obrazka, zgłoszonego do konkursu nie jest w 

jakikolwiek sposób ograniczone/obciążone na rzecz osób trzecich.  

3. Organizator ma prawo korzystać i rozpowszechniać fotografie bez oznaczania imienia  

i nazwiska Laureata. 

4. Organizator ma prawo zbyć nabyte prawa lub upoważnić osoby trzecie do korzystania  

z uzyskanych zezwoleń. 

5. Zezwolenia, o których mowa powyżej są nieodwołalne i nie są uzależnione od żadnych 

warunków oraz zostaną udzielone bez prawa wypowiedzenia lub cofnięcia. 

6. Przejście praw autorskich powoduje przejście na Organizatora własności nadesłanych 

obrazków. 

 


