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ZARZĄDZENIE Nr 131/12/2018 
Rektora Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu 

z dnia 03 grudnia 2018 r. 
 

W sprawie Regulaminu Konkursu „Bezpieczeństwo wokół mnie” 
 

Na podstawie §18 ust. 3, pkt. 1 i 23. Statutu Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu, w 
związku z realizacją misji Uczelni w środowisku młodzieży licealnej ogłasza się konkurs dla młodzieży 
szkół Ponadgimnazjalnych z województwa śląskiego i małopolskiego, na temat: „Bezpieczeństwo wokół 
mnie” oraz wprowadza w życie Regulamin Konkursu następującej treści:  

Celem konkursu jest popularyzacja wiedzy na temat szeroko rozumianego bezpieczeństwa wokół nas. 
1. Organizatorem konkursu jest Wydział Nauk Społecznych w Jaworznie Wyższej Szkoły Bezpieczeń-

stwa z siedzibą w Poznaniu. 

2. Osobami uprawnionymi do uczestnictwa w konkursie jest młodzież klas maturalnych z województwa 
śląskiego i małopolskiego. 

3. Czas trwania konkursu od 15 luty 2019 r. do 15 marca 2019 r.  
4. Treścią Konkursu jest nagranie w 3 – osobowym składzie kreatywnego 2 - minutowego filmu doty-

czącego bezpieczeństwa (np. zapobieganiu wypadkom itp.). 

5. Film należy dostarczyć osobiście w kopercie do Wydziału Nauk Społecznych w Jaworznie przy ul. 
Inwalidów Wojennych 2 bądź przesłać pocztą do dnia 20.03.2019 r. Film należy nagrać na płycie CD 
i tak zabezpieczyć, aby nie został uszkodzony w jakikolwiek sposób. Na kopercie winna być nazwa i 
adres szkoły. 

6. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 22.03.2019 r. Szkoły, które wzięły udział zostaną poinformowane 
telefonicznie o wynikach konkursu. 

7. Nagrody w postaci bonów edukacyjnych uprawniających do zniżki w opłatach za studia wyższe w 
Wyższej Szkole Bezpieczeństwa zostaną przyznane za zajęcie: I miejsca – 3 bony edukacyjne o 
wartości po 1 000 zł, II miejsca – 3 bony edukacyjne o wartości po 700 zł, III miejsca – 3 bony edu-
kacyjne o wartości po 300 zł. 

8. Warunkiem skorzystania z w/w bonifikat jest złożenie do dnia 20 września 2019 roku, wraz bonem, 
kompletu dokumentów rekrutacyjnych na studia wyższe pierwszego stopnia w Wyższej Szkole Bez-
pieczeństwa rozpoczynające się w październiku 2019 roku. 

9. Bonifikata o której mowa w pkt. 8, udzielana jest na podstawie pisemnej decyzji administracyjnej 
Rektora, określającej szczegółowe warunki bonifikaty. 

10. Odpowiedzialnym za wdrożenie oraz nadzór nad realizacją postanowień niniejszego zarządzenia 
czyni się Dziekan WNS w Jaworznie. 

11. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 

REKTOR 
 

dr Andrzej ZDUNIAK 

 
 
 

Wykonano w 9 egz.: 
Egz. nr 1 – Biuro rektora - a/a 
Egz. nr 2 – Wydział Nauk Społecznych w Jastrzębiu-Zdroju 
Egz. nr 3 – Wydział Nauk Społecznych w Jaworznie 
Egz. nr 4 – Wydział Nauk Społecznych w Skoczowie 
Egz. nr 5 – Wydział Studiów Społecznych w Gliwicach 
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