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REGULAMIN KONKURSU 

 ,,Stypendium Kastu” 
 

§ 1 Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy Regulamin reguluje zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie 

,,Stypendium Kastu”, prawa i obowiązki Organizatora, Osoby reprezentującej 

Organizatora oraz uczestników. Warunki uczestnictwa w Konkursie określa wyłącznie 

niniejszy regulamin, a wszelkie materiały promocyjno-reklamowe związane 

z Konkursem ,,Stypendium Kastu” mają jedynie charakter informacyjny. 

2. Organizatorem Konkursu pod nazwą „Stypendium Kastu” jest Kastu International 

z siedzibą w Wilnie, Gedimino pr. 28/2, Vilnius 01104, Litwa, e-mail: artur@kastu.lt, 

zwany dalej: Organizatorem. 

3. Osobą reprezentującą Organizatora jest Study Flow Konrad Walczyk, Powstańców 

Śląskich 5, lokal 607, 53-332 Wrocław, e- mail: konrad@kastu.pl, tel. +48 501 844 840, 

zwanym dalej Osobą Reprezentującą. 

4. Organizator powoła komisję konkursową, w której skład wejdzie dwóch przedstawicieli 

Organizatora (dalej "Komisja Konkursowa"). Do zadań Komisji Konkursowej będzie 

należało stałe czuwanie nad prawidłowym przebiegiem Konkursu oraz podejmowanie 

decyzji w kwestiach, w których pojawią się wątpliwości związane z Konkursem, w tym z 

interpretacją niniejszego Regulaminu. 

5. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, 

zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, 

ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 29 lipca 1992 r. o grach losowych 

i zakładach wzajemnych. 

 

§ 2 Warunki uczestnictwa 

 

1. Uczestnictwo w Konkursie ma charakter dobrowolny i nieodpłatny. 

2. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, które zamierzają rozpocząć 

studia wyższe na terytorium Wielkiej Brytanii i nie wysłały jeszcze do dnia ogłoszenia 

Konkursu aplikacji na studia w Wielkiej Brytanii za pośrednictwem Kastu International.  

3. Do udziału w Konkursie niezbędne jest spełnianie przez Uczestnika, poza wymogami 

niniejszego Regulaminu: 

a) wszystkich wymogów stawianych przez Kastu International dla osób rejestrujących 

się na stronie internetowej: kastu.pl, 

b) zarejestrowanie się poprzez stronę internetową: kastu.pl, 

c) zgłoszenie aplikacji do dnia 10 stycznia 2019 r. poprzez poprawne wypełnienie i 

wysłanie drogą elektroniczną formularza aplikacji dostępnego tutaj, 

d) wybór Uczelni w Wielkiej Brytanii, o wyjazd, do której Uczestnik się ubiega, spośród 

wymienionych na liście dostępnej na stronie internetowej: kastu.pl,    

e) wpisanie w formularzu aplikacyjnym dostępnym tutaj w zakładce ,,Other” kodu: 

UK1000ZL, 

f) akceptacja i przestrzeganie niniejszego Regulaminu. 

http://www.kastu.pl/
http://www.kastu.pl/
https://kastu.pl/aplikacja/formularz
http://www.kastu.pl/
https://kastu.pl/aplikacja/formularz
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4. Dokonanie zgłoszenia, o którym mowa w ust. 3 lit. c stanowi dowód akceptacji przez 

Uczestnika Konkursu warunków niniejszego Regulaminu. 

5. Ze względu na charakter Konkursu Uczestnik może brać udział w Konkursie wyłącznie 

jednorazowo. 

6. Rejestracje na stronie internetowej: kastu.pl zawierające błędne, nieprawdziwe dane nie 

wezmą udziału w Konkursie. 

7. Za moment przystąpienia do Konkursu przyjmuje się datę wypełnienia formularza 

aplikacyjnego przez Uczestnika wskazanego powyżej. 

§ 3 Czas trwania Konkursu 

1. Konkurs trwa do dnia 10 stycznia 2020 r. 

2. Czas trwania Konkursu może zostać przedłużony przez Organizatora, w szczególności, 

jeżeli w okresie zgłaszania kandydatur zostanie złożonych mniej niż sto (100) zgłoszeń. 

W takim przypadku termin do składania aplikacji zostanie przedłużony 

do dnia 01.05.2020 r. 

3.  Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w terminie do dnia 31.01.2020 r. Organizator 

zastrzega sobie prawo do przedłużenia Konkursu i do zmiany daty rozstrzygnięcia 

Konkursu.  

4. Rozstrzygnięcie Konkursu w przypadku wskazanym w ust. 2 zd. 2 nin. § nastąpi w 

terminie do dnia 15.05.2020 r. 

5. Organizator opublikuje wyniki Konkursu na swojej stronie internetowej w wyżej 

określonych terminach, a w przypadku braku zgody Uczestnika na publikację danych 

osobowych na stronie internetowej, poinformuje Laureatów Konkursu na podany adres 

poczty elektronicznej. 

§ 4 Zasady przyznania i wypłaty nagrody 

1. W konkursie Organizator przewidział 20 (dwadzieścia) nagród w postaci 

,,Stypendium Kastu” realizowanego na wybranej przez Uczestnika Konkursu Uczelni 

w Wielkiej Brytanii po potwierdzeniu przez tą Uczelnię przyjęcia Uczestnika Konkursu 

w poczet studentów i po rozpoczęciu przez niego studiów na danej Uczelni. 

2. Oceny zgłoszeń dokonuje Komisja Konkursowa w terminie do 31 stycznia 2020 roku.  

3. Nagrody przewidziane w Konkursie ufundował Organizator. 

4. Nagroda w postaci stypendium uczelnianego, na zasadach i warunkach opisanych 

w Regulaminie, będzie wypłacana Uczestnikom Konkursu po potwierdzeniu przez daną 

Uczelnię w Wielkiej Brytanii, z którą Organizator współpracuje, przyjęcia Uczestnika 

Konkursu w poczet studentów i podjęcia przez niego studiów na danej Uczelni. 

5. Nagroda będzie przekazana wyłącznie na wskazany przez Uczestnika Konkursu 

rachunek osobisty w PLN bądź USD , w zależności od wybranej waluty wypłaty nagrody. 

Nagroda nie będzie wypłacana na rachunek lokaty oraz na rachunek firmowy. 

6. Uzyskana nagroda pieniężna w wysokości określonej w Regulaminie podlega zwolnieniu 

z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 

1 pkt. 68b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. 

7. Organizator wyłącza możliwość wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za Nagrodę jak 

również zamianę jej na inną Nagrodę. 

8. Organizator zastrzega sobie prawo do rezygnacji z przeprowadzenia konkursu bez 

podania przyczyny oraz do wprowadzenia zmian w Regulaminie. 

9. Zwycięzca Konkursu nie może przenieść prawa do Nagrody na osoby trzecie. 

http://www.kastu.pl/
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10. Uczestnik, któremu została przyznana nagroda ma prawo zrzec się jej, składając 

Organizatorowi na piśmie stosowne oświadczenie w tym zakresie. 

11. Zwycięzca traci prawo do Nagrody, bez jakichkolwiek roszczeń lub żądań wobec 

Organizatora, jeżeli wziął udział w Konkursie bądź przesłał formularz aplikacyjny 

niezgodnie z przepisami Regulaminu. 

 

§ 4 Dane osobowe 

1.  Organizator jest administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu w 

rozumieniu przepisów 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. 

2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia i realizacji Konkursu. 

3. Uczestnik przystępując do Konkursu powierza dobrowolnie Organizatorowi swoje dane 

osobowe i wyraża zgodę na ich przetwarzanie celu prawidłowego przeprowadzenia 

niniejszego Konkursu przez Organizatora, zgodnie z przepisami Rozporządzenie 

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, w zakresie 

uzależnionym od rodzaju danych, a w szczególności: 

a. dane osobowe: imiona i nazwiska, PESEL, numer dowodu osobistego, numer 

paszportu, 

b. dane kontaktowe: numer telefonu, adres e-mail, adres zamieszkania, adres do 

korespondencji, 

c. dane finansowe: numer konta bankowego,  

d. dane medyczne: informacje o alergiach, wyniki testów psychologicznych, 

zaświadczenia medyczne, wyniki badań medyczne 

e. dane edukacyjne: wyniki w nauce, wyniki egzaminów, zainteresowania, hobby, 

f. wszelkie inne dane osobowe, które może pozyskać w ramach wykonywania Umowy. 

Podanie danych osobowych jest konieczne udziału w Konkursie – bez podania danych 

osobowych nie jest możliwy udział w Konkursie. 

4. Dane mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na mocy przepisów prawa 

oraz podmiotom, którym przekazanie danych jest uzasadnione dla wykonania 

określonej czynności lub realizacji określonej usługi, np. operatorom pocztowym. 

5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji Konkursu, a dla Laureatów 

Konkursu dodatkowo przez okres realizacji nagrody na danej Uczelni w Wielkiej 

Brytanii. Okres przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo 

przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych 

będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi 

roszczeniami przez Administratora. 

6. Dane nie będą transferowane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych, 

nie będą również podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 

profilowaniu. 

7. Uczestnik ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, żądania sprostowania 

swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych 

danych osobowych, żądania usunięcia swoich danych osobowych, w szczególności w 
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przypadku cofnięcia przez nich zgody na przetwarzanie, gdy nie ma innej podstawy 

prawnej przetwarzania, żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, ze względu na szczególną 

sytuację, w przypadkach, kiedy przetwarzamy powyższe dane na podstawie naszego 

prawnie usprawiedliwionego interesu czy też na potrzeby marketingu bezpośredniego, 

przenoszenia swoich danych osobowych, wniesienia skargi do organu nadzorczego 

zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 

8. Uczestnik zachowuje prawo do wycofania zgody w zakresie, w jakim dane są 

przetwarzane na podstawie zgody w dowolnym momencie w trakcie po zakończeniu 

Konkursu. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zgodę można wycofać 

poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres korespondencyjny bądź 

adres e-mailowy Organizatora. 

§ 5 Postępowanie reklamacyjne  

1. Zgłoszenie reklamacji składanej przez Uczestnika w związku z niewykonaniem 

lub nienależytym wykonaniem Regulaminu powinno zawierać: imię i nazwisko oraz 

dane kontaktowe osoby składającej reklamację, przedmiot reklamacji z uwzględnieniem 

okoliczności uzasadniających roszczenie, podpis osoby składającej reklamację oraz datę 

złożenia reklamacji. 

2.  Reklamacja powinna zostać przesłana pocztą elektroniczną lub tradycyjną na adres 

siedziby Organizatora, bądź na adres poczty elektronicznej konrad@kastu.pl  

3. Organizator jest obowiązany udzielić odpowiedzi na reklamację Uczestnika będącego 

konsumentem w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania na właściwy adres Organizatora 

podany w Regulaminie. 

4.  Jeżeli Organizator nie udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie, o którym mowa w 

ust. 3, uważa się, że uznał reklamację. 

5. Odpowiedź na reklamację Organizator przekaże Uczestnikowi w formie papierowej na 

jego adres kontaktowy wskazany w reklamacji. 

6.  Organizator wypełniając obowiązek informacyjny niniejszym informuje Uczestnika 

będącego konsumentem o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów 

rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W szczególności Uczestnik 

uprawniony jest do uzyskania bezpłatnej pomocy w sprawie rozstrzygnięcia sporu 

między Uczestnikiem, a Organizator, korzystając także z bezpłatnej pomocy 

powiatowego (lub miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, 

do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów. Szczegółowe informacje 

dotyczące możliwości skorzystania przez Uczestnika z pozasądowych sposobów 

rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur 

dostępne są na stronach internetowych i w siedzibach w/w organów oraz organizacji. 

7. Decyzja Organizatora w przedmiocie rozpatrywanej reklamacji nie wyłącza ani nie 

ogranicza uprawnień Uczestnika Konkursu do dochodzenia swoich roszczeń na 

podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym wystąpienia 

z powództwem do Sądu powszechnego. 
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§ 5 Odpowiedzialność 

Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, 

którzy naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu, a w szczególności prowadzą 

działania naruszające uzasadnione interesy Organizatora lub Osoby Reprezentującej lub 

godzą w ich wizerunek. 

§ 6  Postanowienia końcowe 

1. Regulamin dostępny jest w biurach Organizatora i na stronie internetowej: kastu.pl 

2. Wszelkie pytania dotyczące Konkursu należy kierować na adres e-mail Osoby 

Reprezentującej: konrad@kastu.pl 

3. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym szczegółowe zasady 

Konkursu. 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowania 

odpowiednie przepisy prawa, w szczególności Ustawa Kodeks Cywilny z dnia 

23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93) wraz z późniejszymi zmianami. 

5. Wszelkie spory mogące powstać na tle niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane 

przede wszystkim na drodze polubownej, w innym przypadku Organizator i Uczestnik 

poddają spór do rozstrzygnięcia sądu właściwego miejscowo dla siedziby Organizatora. 

http://www.kastu.pl/

