
Regulamin Konkursu dot. pracownika Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu pt. 

„UNIKATOWY POST”- rok 2018 

  

§1 CEL KONKURSU 

Celem Konkursu jest popularyzacja wiedzy na temat Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa z siedzibą 
w Poznaniu, przybliżenie sylwetki Pracowników Wyższej Szkole Bezpieczeństwa. 
 

§2 ORGANIZATORZY KONKURSU 

Organizatorami Konkursu są: Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu.  
 

§3 UCZESTNICY KONKURSU 

Konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku 7-18 lat spokrewnionych z pracownikiem Wyższej 

Szkoły Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu.  
 

 

§4 ORGANIZACJA KONKURSU 

1. Przesyłanie zgłoszenia udziału dziecka w Konkursie do Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa z siedzibą 

w Poznaniu do dnia 30 czerwca 2018 r.  

2. Zgłoszenie należy przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: unikatowy.post@wsb.net.pl 

umieszczając w tytule e-maila hasło: „Konkurs UNIKATOWY POST”. Zgłoszenie ma zawierać adres 

przekierowujący do bloga lub profilu społecznościowego typu Facebook. Należy również dołączyć 

krótką notę biograficzną Autora wraz z informacją z jakim pracownikiem jest spokrewniony.  

3. Etap Konkursowy ma trwać 70 dni od zamieszczenia pierwszej wiadomości/informacji na blogu 

bądź profilu społecznościowym typu Facebook – licząc od 1 lipca do 8 września 2018 roku włącznie. 

Wiadomości/informacje mają być zamieszczane codziennie przez 70 dni.  

4. Ogłoszenie rozstrzygnięcia Konkursu 25 września 2018. 
 

§5 KOMISJA KONKURSOWA 

1. Komisja Konkursowa powołana w składzie: Przewodniczący - Rektor dr Andrzej ZDUNIAK, 

przedstawiciele Centrum Komunikacji Społecznej Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa z siedzibą 

w Poznaniu.  

2. Zadania Komisji Konkursowej:  

a) zorganizowanie Konkursu pod kątem przyjęcia zgłoszeń;  

b) wyłonienie trzech osób z uwzględnieniem dwóch kryteriów konkursowych: wartość 

merytoryczna, unikatowe wejścia (odsłony profilu lub bloga); 

c) sporządzenie protokołu z przeprowadzonego Konkursu;   

d) promocja Konkursu.  
 

§6 NAGRODA 

Nagrody rzeczowe w wysokości równowartej: pierwsza – do 3000 zł, druga – do 2000 zł, trzecia – do 

1000 zł. 

§7 WRĘCZENIE NAGÓD 

Uroczyste wręczenie nagród dla Zwycięzców odbędzie się podczas Inauguracji Roku akademickiego 
2018/2019 w Giżycku. Zwycięzca i Opiekun będą mieli zapewniony pobyt na czas Inauguracji w 
Giżycku w Hotelu Europa, Aleja Wojska Polskiego 37.  
 
 

§8 INFORMACJE KOŃCOWE 

Wszelkie pytania dotyczące zasad Konkursu należy kierować do mgr Kingi KOT z Wyższej Szkoły 

Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu pod numerem telefonu /61/ 8 510 518 wew. 28 lub na adres e-

mail: unikatowy.post@wsb.net.pl 

 


