
Regulamin konkursu dotyczącego losowania głównej nagrody dla uczestników  

„Ankiety satysfakcji ze studiów w WSEI Kraków” 

Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie i zwany jest w dalszej 

części „Regulaminem”.  

Organizatorem konkursu jest Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie.  

I. Postanowienia ogólne  

1. Konkurs dotyczący losowania głównej nagrody dla uczestników „Ankiety satysfakcji ze studiów w 

WSEI Kraków”, zwany dalej „Konkursem”, organizowany jest przez Wyższą Szkołę Ekonomii i 

Informatyki w Krakowie zwanym dalej „Organizatorem” i skierowany jest tylko i wyłącznie do 

absolwentów kończących studia w r.a. 2019/2020 zwanych dalej „Uczestnikami”.  

2. Wypełnienie „Ankiety satysfakcji ze studiów w WSEI Kraków”, zwanej w dalszej części niniejszego 

Regulaminu Ankietą jest warunkiem koniecznym udziału w Konkursie.  

3. Konkurs polega na wypełnieniu ankiety wysłanej na adresy e-mail absolwentów. Ankietę należy 

wypełnić za pomocą systemu logowania przygotowanego na stronie internetowej, w terminie do 30 

października 2020 roku.  

4. Wszelkie informacje na temat konkursu dostępne są na stronie internetowej 

www.biurokarier.wsei.edu.pl  

II. Zasady nagradzania i nagrody  

1. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu czuwa przy zachowaniu należytej staranności Jury 

Konkursowe, powołane przez Organizatora, które odpowiedzialne jest za przeprowadzenie losowania 

nagrody głównej.  

2. Nagrodę przewidzianą w Konkursie ufundował Organizator.  

3. Nagrodą główną w Konkursie jest hulajnoga Xiaomi Mi Electric Scooter M365.  

4. Organizator wyłącza możliwość wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za Nagrodę jak również zamianę 

jej na inną Nagrodę.  

5. Nagroda zostanie przesłana kurierem Uczestnikowi wyłonionemu w drodze losowania.  

6. Organizator zastrzega sobie prawo do rezygnacji z przeprowadzenia losowania bez podania 

przyczyny oraz do wprowadzenia zmian w Regulaminie.  

7. Każdy Uczestnik Konkursu ma prawo do jednorazowego wypełnienia i wysłania ankiety.  

8. Uczestnik, któremu została przyznana nagroda ma prawo zrzec się jej, składając Organizatorowi na 

piśmie stosowne oświadczenie w tym zakresie.  

9. O terminie wysyłki nagrody zwycięzca konkursu zostanie powiadomiony odrębnie, telefonicznie 

lub pocztą mailową.  

III. Postanowienia końcowe  

1. Udział w konkursie jest bezpłatny.  

2. Przez ankietę „wypełnioną” rozumie się udzielenie odpowiedzi na wszystkie zawarte w niej 

pytania.  
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3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne, mające wpływ na 

wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie.  

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za ewentualne wady przekazanej 

nagrody.  

5. Zwycięzca Konkursu, zgodnie z art. 41 ust. 7pkt. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób 

fizycznych z dnia 26.07.1991 r. (Dz.U. nr 14 poz. 176 z 2000 r. z pózn. zm.) zobowiązany jest uiścić 

kwotę należnego podatku dochodowego od otrzymanej nagrody głównej.  

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator Konkursu.  

7. Informacji w sprawach dotyczących ankiety jak również zapisów zawartych w treści niniejszego 

Regulaminu udziela Biuro Karier WSEI pod numerem telefonu: 505 525 366. 


