Regulamin zabawy „Zabierz PW na wakacje”
Informacje ogólne
1. Organizatorem zabawy jest Biuro ds. Promocji i Informacji Politechniki Warszawskiej,
które prowadzi oficjalny profil Politechniki Warszawskiej w kanale Snapchat, zwane
dalej Organizatorem.
2. Celem zabawy jest promocja profilu Politechniki Warszawskiej w kanale Snapchat,
zaangażowanie kandydatów na studia w Politechnice Warszawskiej, studentów i
absolwentów PW oraz wszystkich „fanów” profilu politechnikawaw, do podzielenia się
swoimi wakacyjnymi wspomnieniami.
3. Do zabawy mogą przystąpić studenci, absolwenci i pracownicy Politechniki
Warszawskiej, a także kandydaci na studia, którzy obserwują profil Politechniki
Warszawskiej na Snapchacie.
4. Regulamin zabawy znajduje się w zakładce „Notatki/Notes” na oficjalnym kanale
Politechniki
Warszawskiej
na
portalu
Facebook:
https://www.facebook.com/politechnika.warszawska/notes oraz na stronie internetowej
PW.

Przebieg zabawy
1. Aby wziąć udział w zabawie, użytkownik Snapchata musi wyszukać profil
politechnikawaw i zaprosić Politechnikę Warszawską do grona swoich znajomych na
tym kanale. Jeśli któryś z obserwujących nasz profil zrobił to wcześniej, lecz jego
zaproszenie nie zostało zaakceptowane, powinien ponowić swoją prośbę, wówczas
zostanie przyjęty do grona „znajomych” Politechniki Warszawskiej.
2. Raz w tygodniu - w czwartki, między godziną 12.00 a 15.00, w okresie od 4 lipca do 31
sierpnia 2016 roku na profilu Politechniki Warszawskiej na Snapchacie będą
zamieszczane zadania (tematy zdjęć/filmów), które należy wykonać w ciągu 24 godzin.
3. Udział w zabawie odbywa się poprzez wysłanie swojego zdjęcia lub/i filmu na profil
politechnikawaw na kanale Snapchat.
4. Udostępniony materiał musi w kreatywny sposób realizować temat zadania.
5. Zwycięzcy zabawy zostaną wyłonieni z grona osób, które wykonają wszystkie 8 zadań
w regulaminowym czasie trwania zabawy.

Wyróżnienia
1. Wyróżnienia zostaną przyznane najciekawszym i najbardziej kreatywnym realizacjom
zadań, wykonanym przez użytkowników Snapchata.
2. Wyboru najciekawszych zdjęć/filmów dokonuje Organizator.
3. Wyróżnienie stanowi nowa bluza Politechniki Warszawskiej, ufundowana przez
Organizatora.
4. Laureat zabawy zostanie ogłoszony najpóźniej 15 września 2016 roku. Nagroda będzie
przygotowana indywidualnie (rozmiar bluzy). Organizator zobowiązuje się do możliwie
jak najszybszego wręczenia nagrody wyróżnionej osobie.

Postanowienia końcowe
1. Osoby biorące udział w zabawie wyrażają zgodę na wykorzystanie przez Organizatora
przesłanych zdjęć i filmów, także na kanałach innych niż Snapchat, tj. na Facebooku,
Twitterze, Instagramie czy stronie internetowej www.pw.edu.pl.
2. Zgłoszenie do zabawy jest akceptacją niniejszego Regulaminu.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, w zakresie nie naruszającym
praw słusznie nabytych przez uczestników.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do liczby wybranych wyróżnień.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zabawy „Zabierz PW na wakacje”.

