
 
 

REGULAMIN PROGRAMU „GRANTY ŁAZARSKIEGO” 
 

§1 
 

Niniejszy Regulamin określa zasady Programu „Granty Łazarskiego” (dalej zwanym Programem).  
 

§2 
 

Inicjatorem i Organizatorem Programu (dalej zwanym Organizatorem) jest Uczelnia Łazarskiego. z 
siedzibą w Warszawie, adres: 02-662 Warszawa, ul. Świeradowska 43, wpisana do rejestru uczelni 
niepublicznych i związków uczelni niepublicznych pod nr 22, posiadająca numer statystyczny REGON 
010286164, numer identyfikacji podatkowej (NIP) 527-02-09-936. 

 
§3 

 
1. Celem Programu jest wyróżnienie i wspieranie rozwoju ambitnych i utalentowanych kandydatów 

na studia, którym zależy na najlepszym przygotowaniu do wejścia w dorosłe życie i tym samym 
odniesieniu sukcesu w przyszłej karierze zawodowej. W programie zostaną nagrodzeni  kandydaci 
najaktywniejsi w zakresie działalności naukowej, społecznej, kulturalnej i sportowej, mogący 
udokumentować swoje wybitne osiągnięcia w tych dziedzinach oraz kandydaci których zgłoszenie 
będzie najciekawiej przedstawiać ich pasję oraz sposób w jaki ją realizują w swoim życiu. 

 
2. Program składa się z trzech kategorii. 

 
§4 

 
1. Uczestnikiem Programu (dalej zwanym Uczestnikiem) może zostać każdy absolwent szkoły średniej 

oraz absolwent studiów I stopnia lub studiów jednolitych magisterskich. 
 
2. Program kierowany jest do kandydatów aplikujących na pierwszy semestr studiów 

polskojęzycznych oraz anglojęzycznych, pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolitych 
studiów magisterskich, uprawnionych do podjęcia studiów wyższych. 

 
3. Kategoria I i II Programu przeznaczona jest dla obywateli polskich, kategoria III Programu 

przeznaczona jest dla cudzoziemców. 
 

§5 
 

1. Warunkiem uczestnictwa w module I Programu jest przesłanie zgłoszenia w formie filmu na adres 
rekrutacja@lazarski.edu.pl. 

 
2. W filmie Uczestnicy przedstawią swoją pasję oraz sposób jej realizacji lub swoje szczególne 

osiągnięcia naukowe, sportowe, lub zrealizowane projekty społeczno-kulturalne. Film może mieć 
dowolną formę – np. fabularną, rysunkową, prezentacji. 

 

3. Przesłane Organizatorowi zgłoszenie musi spełniać wymóg oryginalności i kreatywności. 
 

4. Uczestnik oświadcza, że treści zawarte w filmie lub prezentacji nie naruszają praw osób trzecich, w 
tym w szczególności autorskich praw majątkowych w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o 
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prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity z dnia 17 maja 2006r. Dz. U. Nr 90, poz. 
631 ze zm.). Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność wobec Organizatora i osób trzecich w 
przypadku, gdyby użyte przez niego treści, grafiki i/lub linki naruszały prawa osób trzecich. 

 

5. Zgłoszenia będą przyjmowane do 31 sierpnia 2018r. 
 

6. Wskazane powyżej warunki uczestnictwa muszą być spełnione łącznie. 
 

§6 
 

1. Warunkiem uczestnictwa w module II Programu jest przesłanie zgłoszenia poprzez formularz 
dostępny na stronie internetowej uczelni www.lazarski.pl, na adres rerkutacja@lazarski.edu.pl. 
 

2. W formularzu Uczestnicy przedstawią swoje osiągnięcia naukowe, sportowe, lub zrealizowane 
projekty społeczno-kulturalne. W formularzu musi znajdować się opinia nauczyciela, opiekuna lub 
dyrektora szkoły potwierdzająca prawdziwość danych i informacji w nim zawartych. 

 

3. Przesłane Organizatorowi zgłoszenie musi spełniać wymóg oryginalności i indywidualności działań 
oraz osiągnięć naukowych, społecznych, kulturalnych i sportowych Uczestnika. 

 

4. Uczestnik oświadcza, że treści zawarte w formularzu nie naruszają praw osób trzecich, w tym w 
szczególności autorskich praw majątkowych w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity z dnia 17 maja 2006r. Dz. U. Nr 90, poz. 631 ze 
zm.). Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność wobec Organizatora i osób trzecich w przypadku, 
gdyby użyte przez niego treści, grafiki i/lub linki naruszały prawa osób trzecich. 

 

5. Zgłoszenia będą przyjmowane do 31 sierpnia 2018r. 
 

6. Wskazane powyżej warunki uczestnictwa muszą być spełnione łącznie. 
 

§7 
 

1. Warunkiem uczestnictwa w module III Programu jest przesłanie zgłoszenia w formie eseju na temat: 
„Jak kierunek studiów, który wybrałeś, pomoże Ci w osiągnięciu zawodowego sukcesu?”, na adres 
rekrutacja@lazarski.edu.pl. 

 
2. Przesłany Organizatorowi esej musi spełniać wymóg oryginalności i kreatywności, a także  powinien 

zawierać od 600 do 700 słów. 
 

3. Uczestnik oświadcza, że treści zawarte w eseju nie naruszają praw osób trzecich, w tym w 
szczególności autorskich praw majątkowych w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity z dnia 17 maja 2006r. Dz. U. Nr 90, poz. 631 ze 
zm.). Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność wobec Organizatora i osób trzecich w przypadku, 
gdyby użyte przez niego treści, grafiki i/lub linki naruszały prawa osób trzecich. 

 

4. Eseje będą przyjmowane do 31 sierpnia 2018r. 
 

5. Wskazane powyżej warunki uczestnictwa muszą być spełnione łącznie. 
 

§8 
 

1. Każdy Uczestnik Programu może przesłać tylko jedno zgłoszenie w wybranym module. 
 

2. Przesłane zgłoszenia nie mogą zawierać treści zakazanych przepisami prawa, obraźliwych, 
wulgarnych, erotycznych, naruszających godność jakichkolwiek osób lub instytucji, promujących 
alkohol, wyroby tytoniowe.  
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3. Zgłoszenia niezgodne z Regulaminem lub przesłane po wskazanych terminach, zostaną odrzucone 
a przesłane materiały usunięte. 
 

4. Uczestnicy otrzymają potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia lub informację o jego odrzuceniu pocztą 
elektroniczną. 

 
 

§9 
 
1. Kapituła Programu (dalej zwana Kapitułą) dokona oceny przesłanych zgłoszeń pod względem 

zgodności z celami Programu i dokona wyboru zwycięzcy w poszczególnych kategoriach Programu. 
Ocenie podlegać będą oryginalność i kreatywność zgłoszenia. 

 
2. Obrady Kapituły są tajne. Kapituła nie jest zobligowana uzasadniać swojego wyboru. 
 

3. Kapituła Programu będzie składać się z 3 osób (Przewodniczący Kapituły oraz dwóch członków 
Kapituły), które będą reprezentować Organizatora Programu. 

 

4. Kapituła wyłania zwycięzców zwykłą większością głosów. W przypadku braku rozstrzygnięcia głos 
decydujący posiada Przewodniczący Kapituły. Od decyzji Kapituły nie przysługuje odwołanie. 

 

5. Obrady Kapituły są tajne. Kapituła nie musi uzasadniać swojego wyboru.  
 

§10 
 
1. Informacja o rozstrzygnięciu Programu i wyłonieniu Laureatów zostanie ogłoszona przez Kapitułę 

Programu i opublikowana na stronie internetowej Uczelni Łazarskiego: www.lazarski.edu.pl, w 
przypadku kategorii I, II i III nie później niż 15 września 2018 roku. 

 
2. Laureaci Programu zostaną powiadomieni za pośrednictwem poczty elektronicznej o terminie i 

miejscu wręczenia nagród, które nastąpi podczas uroczystej inauguracji na Uczelni Łazarskiego roku 
akademickiego 2018/2019. 

 
§11 

 
1. Nagrodą dla Laureatów I i II kategorii Programu jest 100% zniżki na I rok nauki (dwa semestry) na 

wybranym przez Laureata kierunku studiów, z wyłączeniem kierunku lekarskiego, na Uczelni 
Łazarskiego, w roku akademickim 2018/2019. W kategorii I i II zostanie przyznanych łącznie 8 
nagród, po 4 nagrody w każdej kategorii.  

 
2. Nagrodą dla Laureatów III kategorii Programu jest 30% zniżki na I rok nauki (dwa semestry) na 

wybranym przez Laureata kierunku studiów na Uczelni Łazarskiego, z wyłączeniem kierunku 
lekarskiego, w roku akademickim 2018/2019. W kategorii III zostanie przyznanych łącznie 5 nagród.  

 

3. Warunkiem przyznania nagrody jest dokonanie przez Laureata pełnego zapisu na studia w roku 
akademickim 2018/2019 w terminie do 15 września 2018 r. Szczegółowe zasady przyjęć na studia 
zawarte są w Zasadach i trybie przyjmowania na studia w roku akademickim 2018/2019. 

 

4. W wypadku gdyby Laureat nie odebrał nagrody lub też kontakt z Laureatem nie został nawiązany, 
nagroda przepada. 

 
5. Realizacja zobowiązania Organizatora Programu wynikającego z przyznania nagrody nastąpi w roku 

akademickim 2018/2019. 
 

6. Organizator zastrzega sobie możliwość nie przyznania nagród lub przyznania niektórych nagród. 
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7. Nagroda nie ulega zmianie na ekwiwalent pieniężny. 
 

8. Przychód uzyskany z tytułu nagrody podlega opodatkowaniu ryczałtowemu w wysokości 10% 

wartości nagrody. Płatnikiem podatku jest Organizator Programu. Organizator Programu ma 

obowiązek pobrać od Laureata kwotę podatku od wartości nagrody. 

 
 

§ 12 
 

Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Dane Uczestników będą 
przetwarzane w celach przeprowadzenia Programu, wyłonienia i ogłoszenia zwycięzców, 
przyznawania, odbioru i rozliczania nagród. Informacja o przetwarzaniu danych przez Organizatora 
zamieszczona jest w formularzu zgłoszeniowym.  
  

§13 
 
1. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian postanowień niniejszego Regulaminu w 

każdym czasie i w razie wystąpienia szczególnych uzasadniających to okoliczności. Zmiana 
obowiązuje z chwilą opublikowania zmienionej wersji regulaminu na stronie internetowej 
Organizatora. 

 
2. Organizator zastrzega sobie prawo do: 
 

a. odrzucenia zgłoszenia w przypadku niedopełnienia warunków, wynikających z Regulaminu, 
b. wykładni Regulaminu i rozstrzygania sporów przy jego stosowaniu, 
c. weryfikacji informacji przedstawionych w zgłoszeniu, 
d. odwołania Programu w każdym czasie bez podania przyczyny.  
 

 
3. We wszystkich sprawach spornych głos decydujący należy do Organizatora i Kapituły. 
 
4. Decyzje Organizatora oraz Kapituły mają charakter ostateczny i nie przysługuje od nich odwołanie. 
 

5. Wszelkie pytania mogą być kierowane na adres e-mail: rekrutacja@lazarski.edu.pl lub pod nr tel. 
+48 22 543 55 55. 

 
§14 

 
1. Niniejszy Regulamin podlega ogłoszeniu i opublikowaniu na stronie internetowej Uczelni 

Łazarskiego: www.lazarski.edu.pl. 
 

2. Przesłanie zgłoszenia jest równoznaczne z deklaracją przystąpienia do Programu oraz akceptacją 
warunków Regulaminu Programu. 
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