
REGULAMIN KONKURSU  

„Nakręć się na WSB”  

  

Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa oraz procedurę wyłonienia zwycięzcy w konkursie 

na najciekawszy film dotyczący Wydziału Nauk Społecznych w Bartoszycach Wyższej Szkoły 

Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu w dniach 19.11-31.12.2018 r.   

  

DZIAŁ I  

Zasady ogólne  

  

1. Organizatorem konkursu jest Wydział Nauk Społecznych w Bartoszycach, Wyższej Szkoły  

Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu.  

2. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie studenci i słuchacze Wydziału Nauk Społecznych    

w Bartoszycach.  

  

  

DZIAŁ II  

Zasady przyjmowania zgłoszeń uczestników  

  

1. Osoby, biorące udział w konkursie, zobowiązane są wysłać film promujący życie studenckie oraz  

Wydział Nauk Społecznych w Bartoszycach. Czas trwania filmu nie może przekraczać 3 minut.  

2. Film należy przesłać na adres e-mailowy: joanna.ferdycz@wsb.net.pl.  

3. Każdy uczestnik ma prawo do zgłoszenia jednego filmu konkursowego.  

4. Film może być zrealizowany w dowolnej technice, za pomocą dowolnego sprzętu. Materiały o złej 

jakości technicznej nie zostaną dopuszczone do konkursu.  

5. Celem konkursu jest popularyzacja Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu,  

Wydziału Nauk Społecznych w Bartoszycach i integracja środowiska akademickiego.  

6. Informacje o fakcie prowadzenia konkursu i sposobie wygrania nagród podane będę na stronie 

internetowej Uczelni www.wsb.net.pl oraz na profilu Wydziału na Facebooku.  

7. Poprzez zgłoszenie się do udziału w konkursie i z chwilą takiego zgłoszenia, uczestnik oświadcza,  

iż wyraża zgodę na przetwarzanie przez Wydział Nauk Społecznych w Bartoszycach przy  ul. 

Starzyńskiego 2 B w Bartoszycach wszelkich przekazanych przez niego danych osobowych, w celu 

realizacji konkursu, przyznania i wydania nagród.  



8. 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.  

9. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przeniesienie praw autorskich filmu na Organizatora 

konkursu.  

  

  

  

  

DZIAŁ III  

Warunki i kryteria przyznania nagrody, tryb wyłonienia Zwycięzcy konkursu  

  

1. Zwycięzcą konkursu zostanie osoba, której film zostanie uznany przez komisję za najciekawszy. 

Liczy się kreatywność, estetyka, pomysłowość oraz inwencja twórcza. W skład komisji wchodzą 

przedstawiciele Wydziału Nauk Społecznych w Bartoszycach.  

2. Nagrodami w konkursie będą: opublikowanie zwycięskiego filmu na stronie internetowej Wyższej 

Szkoły Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu oraz nagroda rzeczowa.  

3. Zwycięzca konkursu wyraża zgodę na przeniesienie praw autorskich do filmu na Organizatora 

konkursu.  

4. Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie zwycięzców nastąpi najpóźniej do 16.01.2019 r.  

  

  

  

DZIAŁ IV  

Procedura odbioru nagrody  

  

1. O sposobie przekazania nagrody, zwycięzca zostanie powiadomiony przez Organizatora drogą 

telefoniczną.  

2. Zwycięski film zostanie opublikowany do 31 stycznia 2019 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 Wydziale Nauk Społecznych w Bartoszycach.  

3. Uczestnik konkursu udostępniając film oświadcza, że zapoznał się z powyższym Regulaminem 

konkursu i akceptuje jego postanowienia.  

  

  

  

  

  


