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REGULAMIN  PROJEKTU 

„’Leżing’ bag -wakacje z KRD”  

Krajowa Reprezentacja Doktorantów 

 

 § 1.  

POSTANOWIENIA OGÓLNE  

 

1. Organizatorem projektu jest Krajowa Reprezentacja Doktorantów (KRD) z siedzibą przy 

ulicy Nowogrodzkiej 12 lok. 6, 00-511 Warszawa; promocja@krd.edu.pl; www.krd.edu.pl; 

tel. (+48) 502 210 672 (dalej: „Organizator”). 

2. Projekt jest organizowany pod nazwą „’Leżing’ bag – wakacje z KRD”  (dalej: 

,,Projekt’’). 

3. Projekt będzie się odbywał zgodnie z niniejszym Regulaminem Projektu (dalej: 

„Regulamin”).  

4. Celem Projektu jest aktywizowanie społeczności doktoranckiej do prezentowania swoich 

sposobów spędzania wolnego wakacyjnego czasu za pośrednictwem serwisu Facebook oraz 

Instagram. 

5.  Projekt będzie prowadzony w sposób elektroniczny. 

6.  Projekt organizowany jest w roku 2021 i trwa od  26.07.2021 do 28.08.2021. 

7.  Udział w Projekcie jest bezpłatny i dobrowolny. 

8.  Fundatorem nagród w Projekcie jest  Krajowa Reprezentacja Doktorantów (KRD). 
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9. Nadzór nad przebiegiem i prawidłowością Projektu sprawuje Komisja ds. Public Relations. 

 

§ 2. 

 UCZESTNICY PROJEKTU 

 

1. Uczestnikami Projektu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność 

do czynności prawnych (dalej: „Uczestnik”), które dowolnie zareagują na post Projektowy i 

napiszą pod nim komentarz udzielając odpowiedzi na pytanie: Gdzie zabierzesz ze sobą Lazy 

Bag Air? 

2. Uczestnik oświadcza, że: 

a. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do 

Projektu;  

b. wyraża zgodę, akceptuje warunki Regulaminu oraz zapoznał się z treścią dotyczącą 

procedury odbioru nagrody i w pełni ją akceptuje;  

c. wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla celów związanych z 

uczestnictwem w Projekcie, zgodnie z § 7 Regulaminu; 

d. jest osobą pełnoletnią; 

e. jest doktorantem/tką Uczelni lub Szkoły doktorskiej, lub Instytutu PAN, lub Instytutu 

Naukowego. 

3. W Projekcie nie mogą brać udziału osoby odpowiedzialne za przygotowanie i 

przeprowadzenie Projektu oraz członkowie ich rodzin. 
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§ 3.  

ZASADY I PRZEBIEG PROJEKTU 

1. Nad prawidłowym przebiegiem Projektu oraz wyborem Laureatów czuwają członkowie 

Komisji ds. Public Relations, w skład której wchodzą: 1) Patrycja Uram– Przewodnicząca 

Komisji; 2) Dominika Malarczyk- Wiceprzewodnicząca Komisji; 3) Edyta Mazur – 

Wiceprzewodnicząca Komisji;  4) Ewelina Milart – Członkini Komisji. 

2. Prace Komisji są prowadzone przy udziale min. 3 członków w sposób elektroniczny. 

3. Ogłoszenie na temat projektu jest dostępne w formie online (dalej: „Post Projektowy“) w 

serwisie społecznościowym Facebook i Instagram Organizatora pod adresem 

https://www.facebook.com/KRDedupl oraz https://www.instagram.com/krdedupl/ 

4. Aby przystąpić do Projektu, należy pod postem zamieszczonym na platformie Facebook i 

Instagram napisać komentarz, udzielając odpowiedzi na pytanie: Gdzie zabierzesz ze sobą 

Lazy Bag Air? 

5. Co tydzień,  (w każdą środę)  na oficjalnym koncie organizatora (Facebook i Instagram) 

będzie publikowany nowy post Projektowy. 

6. Co tydzień, (w każdą sobotę) spośród wszystkich zamieszczonych komentarzy na obu 

platformach (Facebook i Instagram) Komisja wybierze jednego Laureata Projektu z portalu 

Facebook i jednego z portalu Instagram, którego komentarz posiada najwięcej reakcji.  

7. Co tydzień, wygrywa jeden Uczestnik Projektu z portalu Facebook oraz jeden z portalu 

Instagram.  

https://www.facebook.com/KRDedupl
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8. W przypadku jednakowej liczby reakcji na komentarz Uczestnika Projektu Komisja 

rozstrzygnie o wygranej na podstawie oceny kreatywności odpowiedzi. 

 

§ 4.  

NAGRODA  

1. Nagrodami są Lazy Bag Air- dmuchane fotele do wakacyjnego relaksu. 

2. Nagroda zostanie przekazana Laureatowi w ciągu 14 dni roboczych drogą pocztową. 

3. Odstąpienie prawa do nagrody osobom trzecim nie jest możliwe. W przypadku rezygnacji 

przez Laureata z nagrody, Organizator zastrzega sobie prawo do przekazania jej 

Uczestnikowi, który uzyskał kolejne miejsce. 

5. Laureatowi nie przysługuje prawo wymiany nagrody na gotówkę ani na nagrodę innego 

rodzaju. 

 

§ 5. 

 KONTAKT Z LAUREATEM  

1. Laureat zostanie powiadomiony o wygranej poprzez komentarz pod postem na oficjalnym 

profilu Facebook lub Instagram Krajowej Reprezentacji Doktorantów oraz w wiadomości 

prywatnej, która zostanie wysłana do Laureata za pomocą serwisu Facebook oraz Instagram. 

2. Laureat jest zobowiązany do przesłania Organizatorowi, następujących danych na adres: 

promocja@krd.edu.pl w ciągu 3 dni roboczych od dnia opublikowania informacji o wygranej: 

 a. imię i nazwisko;  
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b. nazwa uczelni; 

c. skan legitymacji doktoranckiej; 

d. adres korespondencyjny; 

e. numer telefonu. 

3. Po spełnieniu powyższych wymagań, na adres korespondencyjny laureata, zostanie 

przesłana nagroda Lazy Bag Air. 

 

 § 6.  

ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA  

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych 

Uczestników Projektu, w tym za brak możliwości przekazania nagród, z przyczyn leżących 

po stronie Uczestnika w szczególności, jeśli podane dane są niepełne lub nieaktualne. 

2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych 

przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań 

związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Projekcie Uczestników, 

których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem lub regulaminem serwisu 

Facebook oraz Instagram, w szczególności uczestników, którzy: 

a) zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem dostępnym w 

serwisie Facebook  lub Instagram (w szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w 

warstwie tekstowej, jak i graficznej);  
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b) podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami 

serwisu Facebook;  

c) podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Facebooka lub Instagrama 

kont/profili osób trzecich; 

d) ingerują w mechanizm działania Projektu; 

e) tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Facebook lub Instagram.  

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz 

teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook i 

Instagram. 

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub 

aplikacji Facebook i Instagram. 

 

§ 7.  

KLAUZULA INFORMACYJNA I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH  

1. Administratorem danych osobowych uczestników projektu jest Krajowa Reprezentacja 

Doktorantów (KRD) z siedzibą przy ul. Nowogrodzka 12 lok. 6, 00-511 Warszawa; 

sekretariat@krd.edu.pl; www.krd.edu.pl; tel. (+48) 502 210 672. 

2. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w 

Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w 

sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

http://www.krd.edu.pl/
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sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych). 

3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celu prowadzenia Projektu oraz do 

kontaktu z Uczestnikami. 

4. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w 

Projekcie. 

5. Uczestnikom Projektu, którzy podają dane osobowe, przysługuje prawo dostępu do treści 

swoich danych oraz prawo do: sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia 

przetwarzania danych, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody w 

dowolnym momencie. 

6. Organizator będzie zbierał następujące dane od Uczestników – imię i nazwisko, adres 

email,  numer telefonu, adres korespondencyjny, na który zostanie wysłana nagroda, nazwa 

uczelni oraz skan legitymacji. 

7. Dane osobowe Uczestników nie będą udostępniane podmiotom trzecim z wyjątkiem 

przepisów przewidzianych przepisami prawa. 

8. Uczestnik Projektu zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska w celu 

informowania (w mediach społecznościowych) o wynikach Projektu. 

9. Organizator oświadcza, iż dane Uczestników nie będą przetwarzane w sposób 

zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu. 

10. Dane Uczestników będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej 

określonych celów. 
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11. Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne, mające na celu należyte, 

odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenia 

powierzonych danych osobowych. 12. Uczestnikom przysługuje prawo wniesienia skargi do 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

 

 § 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

1. Regulamin obowiązuje na czas trwania Projektu. 

2. O wszystkich sprawach i kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie decyduje 

Zarząd Krajowej Reprezentacji Doktorantów. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu w trakcie jego trwania. 

Informacja o zmianach będzie zamieszczona w serwisie Facebook i Instagram oraz na 

oficjalnej stronie Organizatora: https://krd.edu.pl/ 

4. Regulamin Projektu dostępny jest na oficjalnej stronie Organizatora: 

https://krd.edu.pl/dokumenty/regulaminy-krd/ 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia Projektu tj. przed 

końcem sierpnia 2021 roku bez podania przyczyny. W przypadku wcześniejszego 

zakończenia Projektu, Uczestnicy zostaną niezwłocznie poinformowani o tym fakcie poprzez 

serwis Facebook lub Instagram oraz na oficjalnej stronie Organizatora: https://krd.edu.pl/ 

6. Organizator zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia Projektu bez podania przyczyny.  

7. Organizator oświadcza, że zarówno Facebook jak i Instagram nie są współorganizatorami 

niniejszego projektu.  

https://krd.edu.pl/
https://krd.edu.pl/dokumenty/regulaminy-krd/
https://krd.edu.pl/

