REGULAMIN KONKURSU
POKAŻ JAK ŚWIĘTUJESZ 100 LAT NIEPODLEGŁOŚCI! - prowadzony na stronie
https://www.facebook.com/poznanwsb
https://www.facebook.com/gdanskwsb
https://www.facebook.com/gliwicewsb
https://www.facebook.com/wsbbartoszyce
https://www.facebook.com/wsbgizycko
https://www.facebook.com/jaworznowsb
https://www.facebook.com/skoczowwsb/
https://www.facebook.com/jastrzebiezdrojwsb

w terminie od 10.11.2018 do 12.11.2018 r.
Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa oraz procedurę wyłonienia zwycięzców
konkursu na najciekawsze zdjęcie/film ze Święta Niepodległości 11.11.2018 r. i świętowania 100 lat
niepodległości Polski w dniach 10-12.11.2018 r.
DZIAŁ I
Zasady ogólne
1. Organizatorem konkursu jest Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu, ul. Elizy
Orzeszkowej 1, 60-778 Poznań.
2. Uczestnikami konkursu mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie.
3. Uczestnikami konkursu nie mogą być osoby zatrudnione w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa z
siedzibą w Poznaniu na podstawie stosunku pracy; współpracownicy (tzw. firmy), tj. osoby
prowadzące działalność gospodarczą - świadczące swe usługi dla Uczelni; osoby zatrudnione
przez Uczelnię na podstawie umowy zlecenia i umowy o dzieło; oraz wszystkie inne osoby
mogące w jakimś stopniu być związane, w związku ze swoją działalnością zawodową, z
organizowanym konkursem.
DZIAŁ II
Zasady przyjmowania zgłoszeń uczestników
1. Osoby, które chcą uczestniczyć w konkursie, zobowiązane są udostępnić na wybranym
profilu/fanpage

Uczelni/Wydziału

zdjęcie/film

ukazujący

sposób

obchodzenia

Święta

Niepodległości w dniach 10-12.11.2018 r. i opatrzą hasztagiem nawiązującym do 100 rocznicy
odzyskania przez Polskę niepodległości i Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu,

np. #studentWSBswiętujeniepodległość; #100latniepodległościzWSB. Zdjęcie/film powinien
ukazywać radosny i pozytywny sposób świętowania tego wydarzenia przez uczestnika konkursu
lub społeczność, w której świętuje.
2. Informacje o fakcie prowadzenia konkursu i sposobie wygrania nagród podane będę na stronie
internetowej www.wsb.net.pl oraz na profilach Uczelni/Wydziałów na Facebooku.
3. Poprzez zgłoszenie się do udziału w konkursie i z chwilą takiego zgłoszenia, uczestnik oświadcza,
iż wyraża zgodę na przetwarzanie przez Wyższą Szkołę Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu
przy ul. Elizy Orzeszkowej 1 w Poznaniu wszelkich przekazanych przez niego danych
osobowych, w celu realizacji konkursu, przyznania i wydania nagród.
4. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Administratorem danych jest Wyższa Szkoła
Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu, adres: ul. Elizy Orzeszkowej 1, 60-778 Poznań, NIP
7781423778.

5. Dane osobowe zwycięzców konkursu są pozyskiwane wyłącznie na potrzeby konkursu dla
krótkotrwałego użytku w postaci dostarczenia nagrody. Nie będą one przetwarzane w żaden inny
sposób, niż określony w niniejszym regulaminie. Zwycięzca konkursu jest uprawniony do
wprowadzenia zmian w podanych danych osobowych, zgodnie z ustawą o ochronie danych
osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, lecz konieczne dla uzyskania i wydania nagrody w
konkursie.
6. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przeniesienie praw autorskich do zdjęcia/filmu na
Organizatora konkursu.
DZIAŁ III
Warunki i kryteria przyznawania nagród,
tryb wyłaniania Zwycięzców konkursu
1. Zwycięzcami konkursu zostaną osoby, których zdjęcie/film zostanie uznane za najciekawsze
przez komisję konkursową, w skład której wejdą przedstawiciele Wydziałów Wyższej Szkoły
Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu.
2. Nagrodami w konkursie będą: opublikowanie zwycięskich fotografii/filmu w galerii na stronie
internetowej Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu i nagroda rzeczowa.
3. Zwycięzcy konkursu wyrażają zgodę na przeniesienie praw autorskich do zdjęcia/filmu na
Organizatora konkursu.
4. Zwycięzcy konkursu, w prywatnej wiadomości będą zobowiązani do podania danych
identyfikacyjnych: imię, nazwisko, Wydział Uczelni i kierunek studiów wraz z numerem
telefonu.
5. Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie zwycięzców nastąpi najpóźniej do 16.11.2018 r.

DZIAŁ IV
Procedura odbioru nagrody
1. Nagroda zostanie wręczona podczas wizyty zwycięzców w siedzibie Uczelni/Wydziału.
2. Zwycięskie zdjęcie oraz zdjęcia pozostałych uczestników zostaną opublikowane do 30
listopada 2018 r. na stronie www.wsb.net.pl
DZIAŁ V
Postanowienia końcowe
1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem jego podpisania.
2. Z niniejszym regulaminem można zapoznać się na stronie internetowej www.wsb.net.pl oraz w
każdym Wydziale Uczelni w punkcie informacyjno-rekrutacyjnym.
3.

Uczestnik konkursu udostępniając zdjęcie/film na profilu/fanpage Uczelni/Wydziału

oświadcza, że zapoznał się z powyższym Regulaminem konkursu i akceptuje jego postanowienia.

