
 

 

 

 REGULAMIN WYDARZENIA 

DZIEŃ SOCIAL MEDIÓW 

   

 

§ 1  

Informacje ogólne 

1. Wydarzenie pt. Dzień Social Mediów (dalej: Wydarzenie) ma na celu przybliżenie problematyki związanej  
z funkcjonowaniem mediów społecznościowych, a w szczególności socjologiczno-psychologicznego wpływu na 
użytkowników, siły oddziaływania, wykorzystywania w szeroko pojętym biznesie, a także zainspirowanie młodych 
ludzi do podjęcia studiów związanych z nowoczesnym marketingiem.  

2. Uczestnikami Wydarzenia są uczniowie szkół ponadpodstawowych na terenie województwa śląskiego. 
3. Organizatorem Konkursu jest Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach (WSZOP/ Organizator). 
4. Patronat nad Konkursem objął Rektor WSZOP prof. dr hab. inż. Bohdan Mochnacki. 

§ 2  

Warunki zgłoszenia  

Uczestnictwo w Wydarzeniu należy zgłaszać za pośrednictwem szkoły (nauczyciela) do dnia 1 marca 2023 r. w formie 

elektronicznej (mailowo) na adres: ksobecka@wszop.edu.pl. 

§ 3  

Zasady Wydarzenia 

1. Wydarzenie odbędzie się w dniu 2 marca 2023 r. w siedzibie Organizatora. 

2. W ramach Wydarzenia odbędą się prelekcje i warsztaty na temat mediów społecznościowych, marketingu 
internetowego i występowania przed kamerą oraz  konkurs tematyczny. 

3. Dla zwycięzców przewidziane są nagrody i wyróżnienia.   
4. Nad prawidłowym przebiegiem Wydarzenia czuwa Dział Promocji i Rekrutacji WSZOP. 
5. Wydarzenie będzie utrwalone za pomocą sesji filmowej oraz zdjęciowej, a następnie podlega publikacji na stronie 

internetowej Organizatora oraz portalach społecznościowych.  

§ 4  

Postanowienia końcowe  

1. Zgłoszenie i uczestnictwo w Wydarzeniu jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu oraz 
z wyrażaniem zgody na publikację danych osobowych z wizerunku (głosu) na stronie internetowej Organizatora 
oraz portalach społecznościowych. 

2. Uczestnicy mogą w każdej chwili odwołać zgodę na publikację wizerunku poprzez wysłanie e-maila na adres 

ido@wszop.edu.pl koniecznie z dopiskiem: Cofnięcie zgody – Dzień Social Mediów. 

3. Zasady i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych z Wydarzenia określa klauzula informacyjna dostępna 
pod linkiem  https://wszop.edu.pl/rodo/wydarzenie 

4. Szczegółowych informacji na temat Wydarzenia udziela pani Krystyna Sobecka – zastępca kierownika działu 
Promocji i Rekrutacji WSZOP -  ksobecka@wszop.edu.pl. 

5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 17 lutego 2023 r.  

§ 5  

Sprawy nienormowane Regulaminem rozstrzyga Rektor Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach.  
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prof. dr hab. inż. Bohdan Mochnacki 
 

 


