
REGULAMIN 

§ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w X Ogólnopolskim 

Konkursie Wiedzy Logistycznej, zwanym dalej  „Konkursem”. 

2. Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Logistycznej jest ogólnopolskim 

przedsięwzięciem, którego celami są: 

a) pobudzenie zainteresowania uczniów tematyką logistyczną i spedycyjną; 

b) umożliwienie uczniom zdobycia dodatkowego doświadczenia przydatnego 

podczas części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe 

w zawodzie technik logistyk, technik spedytor oraz technik eksploatacji 

portów i terminali; 

c) wyróżnienie szczególnie uzdolnionych uczniów; 

d) stworzenie okazji do wymiany doświadczeń zawodowych nauczycieli; 

e) promowanie kształcenia na kierunkach logistycznych i spedycyjnych; 

f) przedstawienie oferty studiów Akademii WSB; 

g) pogłębianie współpracy między podmiotami kształcącymi na kierunkach 

logistycznych i spedycyjnych. 

3. Tematyka Konkursu jest skoncentrowana na zagadnieniach związanych 

z kształceniem na kierunkach: technik logistyk, technik spedytor i technik 

eksploatacji portów i terminali. 

4. Organizatorem konkursu jest: Akademia WSB wpisana do Ewidencji Uczelni 

Niepublicznych pod liczbą porządkową 66. 

5. Konkurs odbywa się w siedzibie Akademii WSB, ul. Cieplaka 1C, 41-300 

Dąbrowa Górnicza. 

6. Każdy uczestnik Konkursu otrzyma do samodzielnego rozwiązania w czasie 60 

minut test składający się 25 pytań zamkniętych oraz 5 pytań otwartych. 

7. W przypadku tej samej liczby punktów miejsce w rankingu ustalane jest 

na podstawie punktów zdobytych za pytania otwarte. 

8. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu czuwać będzie Komitet 

Organizacyjny Konkursu powołany przez Organizatora Konkursu. Komitet 

Organizacyjny oceniać będzie prace konkursowe i zadecyduje o ostatecznym 

wyniku rywalizacji konkursowej i przyznaniu nagród. 

9. Werdykt Komitetu Organizacyjnego Konkursu jest ostateczny i nie przysługuje 

odwołanie od rzeczonego werdyktu. 

 

 



 

§ 2 

UCZESTNICY KONKURSU 

Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie oraz słuchacze szkół 

ponadpodstawowych, policealnych, kształcących się w zawodach z branży TSL. 

§ 3 

WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE 

1. Z danej Szkoły w Konkursie może wziąć udział maksymalnie 4 uczniów, 

którzy podczas Konkursu będą pod opieką Nauczyciela. 

2. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest zaakceptowanie treści 

niniejszego Regulaminu oraz: 

a) zgłoszenie się Nauczyciela danej Szkoły jako Opiekuna uczniów poprzez 

przesłanie formularza zgłoszeniowego w nieprzekraczalnym terminie do 

28 lutego 2023 r. dostępnego na stronie internetowej: 

www.wsb.edu.pl/kwl ; 

b) określenie przez Opiekuna w szkole listy uczniów biorących udział w 

Konkursie (maksymalnie 4 osoby z danego zawodu z danej szkoły) i 

wypełnienie przez tych uczniów (pełnoletnich) lub ich opiekunów 

prawnych (w przypadku uczniów niepełnoletnich) formularza 

zgłoszeniowego w nieprzekraczalnym terminie do 28 lutego 2023 r. 

dostępnego na stronie internetowej: www.wsb.edu.pl/kwl . 

3. W przypadku zgłoszenia się większej liczby uczniów niż maksymalna, 

Organizator zastrzega sobie możliwość kontaktu z Nauczycielem 

(opiekunem) z danej szkoły celem ustalenia ostatecznej listy uczestników z 

danej szkoły. Decyzja Organizatora w tym przypadku jest ostateczna. 

4. Pozyskanie od rodziców niepełnoletnich uczniów stosownej zgody 

na wyjazd do siedziby Akademii WSB i udział w konkursie na zasadach 

określonych niniejszym regulaminem należy do obowiązku szkoły do 

której uczęszczają uczestnicy konkursu. 

§ 4 

UPRAWNIENIA ORGANIZATORA 

1. Organizator ma prawo weryfikować, w tym odrzucać zgłoszenia uczestników 

do udziału w Konkursie, które nie spełniają warunków, o których stanowi §2 i §3. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikowania, w tym do usuwania 

z Konkursu prac tych uczestników Konkursu, którzy naruszyli niniejszy regulamin. 

http://www.wsb.edu.pl/kwl
http://www.wsb.edu.pl/kwl


§ 5 

NAGRODY 

1. Nagrody w Konkursie: 

 

a) nagroda za zajęcie I miejsca - Złoty Indeks na studia inżynierskie 

na kierunku Logistyka w Akademii WSB; 

b) nagroda za zajęcie II miejsca - Srebrny Indeks na studia inżynierskie 

na kierunku Logistyka w Akademii WSB; 

c) nagroda za zajęcie III miejsca – Brązowy Indeks na studia inżynierskie 

na kierunku Logistyka w Akademii WSB. 

 

2. Komitet Organizacyjny sporządzi protokół z podaniem wyników Konkursu. 

Protokół zostanie utrwalony i zarchiwizowany w siedzibie Akademii WSB. 

3. Uczestnikom nie przysługuje prawo przeniesienia prawa do otrzymania 

nagrody na osoby trzecie. 

4. Wedle wiedzy Organizatora, charakter nagród przemawia za ich 

nieopodatkowaniem, w przypadku odmiennych interpretacji podatkowych lub 

decyzji właściwych organów administracji publicznej, stosowne należności 

publicznoprawne uiści zwycięzca nagrody. 

§ 6 

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH  

1.Przetwarzanie danych uczestników konkursu odbywa się w oparciu o 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwane dalej 

RODO oraz Ustawę o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku (Dz.U. 

2018 poz. 1000 z późń. zm.). 

2.Administratorem danych osobowych jest Akademia WSB z siedzibą w Dąbrowie 

Górniczej 41-300, przy ul. Cieplaka 1C, z którym można się skontaktować, wysyłając 

wiadomość e-mail na adres:  rektorat@wsb.edu.pl lub dzwoniąc pod numer tel. 

+48 32 262-28-05. Administrator powołał również Inspektora Ochrony Danych, z 

którym można się skontaktować wysyłając wiadomość e-mail na adres: 

iod@wsb.edu.pl. 

3.Administrator, przetwarza dane osobowe uczestników Konkursu takie  jak imię, 

nazwisko, adres e-mail, nazwa szkoły, miejscowość szkoły, numer telefonu w 



zakresie niezbędnym, umożliwiającym uczestnikom Konkursu wzięcie w nim 

udziału, umożliwiającym przeprowadzenie konkursu, umożliwiającym 

opublikowanie informacji o laureatach oraz archiwizację dokumentów na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w 

celach wynikających z udzielonej przez uczestników Konkursu dobrowolnej zgody, 

w szczególności w celu umożliwienia przedstawienia uczestnikom Konkursu oferty 

edukacyjnej związanej z działalnością Akademii WSB w szczególności informacji o 

organizowanych wydarzeniach naukowych lub/i szkoleniach poprzez wiadomości 

e-mail oraz w celu przesyłania Uczestnikowi innych informacji marketingowych i 

handlowych oraz informacji o innych wydarzeniach organizowanych przez 

Akademię WSB oraz instytucje współpracujące z Uczelnią poprzez wiadomości e-

mail. 

4. W imieniu uczestnika, który nie ukończył 16 roku życia, zgody oraz oświadczenia 

dot. przetwarzania jego danych osobowych składa rodzic/opiekun prawny, 

zgodnie z art. 8 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 

dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. 

5. Dane osobowe uczestników Konkursu przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 

lit. f) RODO, przetwarzane będą do czasu ustania celu przetwarzania, nie dłużej 

niż przez czas wymagany obowiązującymi powszechnie przepisami prawa.  

6. Dane osobowe uczestników Konkursu przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 

lit. a RODO przechowywane będą do czasu cofnięcia zgody lub ustania celu 

przetwarzania. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wpływa 

na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania tych danych na tej 

podstawie. 

7. Więcej informacji dotyczących warunków i podstaw przetwarzania danych 

osobowych, znajduje się w obowiązku informacyjnym dotyczącym warunków 

przetwarzania danych osobowych opublikowanym i dostępnym w elektronicznym 

formularzu rejestracyjnym, którego wypełnienie i przesłanie jest wymagane w celu 

rejestracji Uczestnika Konkursu, niezbędnej dla prawidłowego przeprowadzenia 

oraz wzięcia udziału w Konkursie. 

§ 7 

DALSZE POSTANOWIENIA ORGANIZACYJNE 

1. Konkurs odbędzie się w dniu 14 marca 2023 r. o godzinie 11.00. 

2. Ogłoszenie werdyktu Komitetu Organizacyjnego Konkursu i uroczystość 

wręczenia nagród odbędzie w dniu Konkursu w siedzibie Akademii WSB.  



3. Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu oraz ewentualnych noclegów 

uczestników. 

§ 8 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Wszelkie sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzyga Komitet 

Organizacyjny Konkursu. 

2. Niniejszy Regulamin Konkursu dostępny jest dla Uczestników na stronie 

internetowej www.wsb.edu.pl/kwl oraz w siedzibie Organizatora. 

3. Niniejszy regulamin może zostać zmieniony w trakcie trwania Konkursu 

z istotnych przyczyn organizacyjnych i prawnych – zmiany te nie będą miały 

jednak wpływu na już nabyte uprawnienia uczestników Konkursu. 

4. Regulamin obowiązuje od dnia 11 stycznia 2023 roku. 

 

 

 


