
CENTRUM JĘZYKÓW I KOMUNIKACJI 

ul. Piotrowo 3a, 60-965 Poznań, tel.: +48 61 665 24 91 

e-mail: office_clc@put.poznan.pl, www.clc.put.poznan.pl 

 
REGULAMIN KONKURSU  

 „ROLA JĘZYKÓW W BUDOWANIU TOŻSAMOŚCI” 

 

§1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Politechnika Poznańska z siedzibą w Poznaniu przy Pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5, kod 

pocztowy: 60-965 oraz Centrum Języków i Komunikacji zwane dalej „CJK” z siedzibą w 

Poznaniu przy ul. Piotrowo 3a, kod pocztowy 60-965, zwane dalej łącznie 

„Organizatorem”, są Organizatorem Konkursu „Rola języków w budowaniu tożsamości” 

zwanym dalej „Konkursem”. 

2. Organizator powołuje: 

a. Zespół Organizacyjny Konkursu reprezentowany przez wykładowców  

i lektorów języka angielskiego Centrum Języków i Komunikacji, któremu podlegają 

kwestie organizacyjne w składzie:  

koordynator – mgr Nuala Mederski 

oraz: mgr Karolina Całka i mgr Klara Kwiatkowska. 

b. Komisję Oceniającą, której podlegają weryfikacja wyników i ocena esejów 

uczestników oraz przyznawanie nagród w składzie:  

mgr Nuala Mederski, mgr Karolina Całka, mgr Klara Kwiatkowska i inni reprezentanci 

Centrum Języków i Komunikacji.  

3. Celem Konkursu jest sprawdzenie znajomości kreatywnego pisania po angielsku na 

zadane tematy wśród studentów Politechniki Poznańskiej. 

4. Sponsorem nagród w Konkursie jest Centrum Języków i Komunikacji.  

 

§2  

UCZESTNICY 

1. Konkurs jest skierowany do wszystkich studentów studiów stacjonarnych  

i niestacjonarnych I, II i III stopnia Politechniki Poznańskiej, którzy zgłoszą się we 

wskazanym w ogłoszeniu terminie do Konkursu.  
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§3 

ORGANIZACJA KONKURSU 

1. Studenci biorą udział w Konkursie poprzez przesłanie pracy wyłącznie pod wskazany 

adres mailowy: writing@put.poznan.pl z uczelnianego adresu mailowego PP. 

2. Konkurs trwa od 02 marca do 17 kwietnia 2023r.  

3. Zwycięzcy zostaną powiadomieni o wynikach drogą mailową 19 maja 2023r.  

4. Finał Konkursu i wręczenie nagród nastąpią w dniu obchodów 70-lecia CJK tj.:  

26 maja 2023r. 

5. Informacje dotyczące wymogów formalnych Konkursu są umieszczone na stronie CJK 

https://www.clc.put.poznan.pl/ 

6. Promocja i reklama Konkursu jest na stronie internetowej Centrum Języków  

i Komunikacji https://www.clc.put.poznan.pl/, stronie internetowej Politechniki 

Poznańskiej https://www.put.poznan.pl/, Facebooku Centrum Języków i Komunikacji 

https://www.facebook.com/cjikput, oraz Facebooku Politechniki Poznańskiej 

https://www.facebook.com/cjikput.  

 

§4 

ZWYCIĘZCY KONKURSU 

1. Laureatami Konkursu są trzy osoby, które uzyskają największą liczbę punktów za 

nadesłaną pracę pisemną. 

2. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone podczas inauguracji obchodów 70-lecia Centrum 

Języków i Komunikacji, w dniu 26 maja 2023r. 

 

§5 

NAGRODY 

1. Dla zwycięzców przewidziano atrakcyjne nagrody.   

2. Zwycięzcy Konkursu proszeni są o przygotowanie danych do pokwitowania odbioru 

nagród (formularz do pobrania na stronie konkursowej). Uzupełniony formularz 

prosimy o przesłanie pod wskazany adres mailowy: writing@put.poznan.pl. 

Dokumenty te będą niezbędne do odbioru nagród. 

mailto:writing@put.poznan.pl
https://www.clc.put.poznan.pl/
https://www.clc.put.poznan.pl/
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3. W przypadku, gdy wartość nagrody rzeczowej przekracza kwotę 2 000,00 zł Laureat 

zobowiązany jest zg. z art. 41 ust. 7 pkt. 1 Ustawy PDOF, zapłacić podatek w 

wysokości 10% od łącznej wartości nagrody. Wydanie nagrody rzeczowej 

przekraczającej wartość 2 000,00 zł nastąpi po uregulowaniu obowiązków 

podatkowych wynikających z Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym 

od osób fizycznych. 

4. Do wypłaty nagrody pieniężnej konieczne jest wypełnienie formularza przekazania 

nagród. Nagrody pieniężne przed ich wypłatą zostaną pomniejszone o kwotę podatku, 

w przypadku, gdy z odrębnych przepisów będzie wynikać obowiązek ich 

opodatkowania. 

5. Protokół Przekazania Nagród przekazywany jest do Kwestury PP. 

 

§6 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w Regulaminie.  

2. W sprawach nieujętych w niniejszym Regulaminie oraz kwestiach spornych decyzje  

podejmuje Dyrektor CJK.  

3. Regulamin Konkursu został przyjęty na Radzie CJK w dniu 02.03.2023r. 

 

  §7 

DANE OSOBOWE 

W myśl art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, że: 

 

1. Administratorem podanych w trakcie Konkursu danych osobowych jest 

Politechnika Poznańska z siedzibą pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5, e-mail: 

biuro.rektora@put.poznan.pl, telefon: 61 665 3639. 

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych – Piotr Otomański, 

iod@put.poznan.pl. 

mailto:biuro.rektora@put.poznan.pl
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3. Podstawą prawną przetwarzania podanych danych osobowych jest artykuł 6 ust. 

1 lit. a lub f RODO.  

4. Dane osobowe, które będą przetwarzane, pochodzą bezpośrednio od zwycięzców 

Konkursu. 

5. Dane będą przetwarzane w celu realizacji przeprowadzenia Konkursu.  

6. Prawnie uzasadnionym interesem Organizatora jest działalność marketingowa.  

7. Dane będą przechowywane do czasu zgłoszenia przez osoby je podające żądania 

ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. 

8. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być wycofana w każdym czasie. 

9. Osoby podające swoje dane osobowe posiadają prawo dostępu do ich treści, 

prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia swoich danych osobowych oraz 

ograniczenia ich przetwarzania. 

10. Osoby podające swoje dane osobowe mają prawo wniesienia skargi do Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

11. Podanie przez zwycięzców Konkursu danych osobowych jest niezbędne do 

przeprowadzenia Konkursu. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie 

brak możliwości przeprowadzenia Konkursu. 

12. Podane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany,  

w tym również w formie profilowania. 

 

 

 

 

Dyrektor 

 Centrum Języków i Komunikacji  

                                                                             

Poznań, dn. 02.03.2023 r.     dr Liliana Szczuka-Dorna, prof. PP 


