
 
 

 

REGULAMIN KONKURSU „BĄDŹ BEZPIECZNY” 
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POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

Konkurs jest organizowany pod nazwą „Bądź bezpieczny” 

Organizatorem Konkursu jest Wydział Studiów Społecznych w Poznaniu Wyższej Szkoły 

Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu, ul. Orzeszkowej 1, Poznań 

Fundatorem nagród jest Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu. 

Konkurs zostanie przeprowadzony w dniach  26 marca – 16 kwietnia 2018 roku (do godziny 

00:00). 
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WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

 

1. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół partnerskich Wydziału Studiów Społecznych  

w Poznaniu Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa 

 

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:  

a osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z § 2 pkt 1. 
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NAGRODY 

 

Nagrodami w konkursie są zestawy gadżetów i, o ile będzie to możliwe, dystrybucja pracy 

zwycięzcy.  

 

Zdobywcą nagrody w Konkursie jest Uczestnik, wyłoniony przez Komisję Konkursową, 

który w czasie trwania konkursu, prześle na adres mailowy: bezpieczni@wsb.net.pl projekt 

plakatu/ulotki o bezpiecznej tematyce mający charakter edukacyjny. Projekt może być 

wykonany w dowolnym programie graficznym bądź manualnie.  

Prace wykonane manualnie należy przesłać na adres:  

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa 

Ul. E.Orzeszkowej 1 

60-778 Poznań 

z dopiskiem „Bądź bezpieczny” 

 

Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje komisję 

konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień 

tego Regulaminu rozstrzyga Organizator. W skład Komisji wchodzą: mgr Alicja Tomaszak, 

mgr Zbigniew Reczek. 

mailto:bezpieczni@wsb.net.pl


Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o wygranej telefonicznie bądź droga mailową  

w ciągu 3 (trzech) dni roboczych od zakończenia Konkursu. 

 

Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony Laureat powinien 

odpowiedzieć w terminie 3 (trzech) dni od dnia wysłania powiadomienia, pod rygorem 

przepadnięcia prawa do nagrody. 

 

Otrzymana nagroda zostanie przekazana Laureatom Konkursu bezpośrednio; do odbioru 

podczas Festynu Bezpieczeństwa (28 kwietnia), bądź zostanie wysłana pocztą na adres 

wskazany przez Laureata. 

 

W myśl niniejszego regulaminu, każdy uczestnik zwalnia serwis Facebook  

z odpowiedzialności za konkurs prowadzony przez Wyższą Szkołę Bezpieczeństwa z siedzibą 

w Poznaniu 

 

Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany przez serwis 

Facebook, ani z nim związany. 

 

 

§ 4 

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU 

 

Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych 

danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu, adresu konta poczty elektronicznej, 

numeru tel. kontaktowego niezbędnych do przekazania nagrody. 

 

Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na 

przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą 

przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody. 
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POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to 

na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian 

terminów poszczególnych czynności konkursowych. 

Więcej szczegółów: mgr Alicja Tomaszak, tel. 783 558 680 


