
 
 

1 
 

„Program jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego 
Wiedza Edukacja Rozwój, projekt pozakonkursowy pt. Podniesienie kompetencji kadry akademickiej i potencjału instytucji 

w przyjmowaniu osób z zagranicy – Welcome to Poland realizowany w ramach Działania określonego we wniosku o 
dofinansowanie projektu nr POWR.03.03.00-00-PN14/18. 

REGULAMIN 
KONKURSU 

„Selfie - Międzynarodowa PSW” 
 
 
1. Organizatorem konkursu jest Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła 

II w Białej Podlaskiej. Konkurs jest realizowany w ramach Zadania „Festiwal kultur” 
-projekt „Międzynarodowa PSW” realizowany przez Państwową Szkołę Wyższą  
im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej w ramach programu Podniesienie 
kompetencji kadry akademickiej i potencjału instytucji w przyjmowaniu osób  
z zagranicy - Welcome to Poland - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, 
na podstawie umowy nr PPI/WTP/2018/1/00035/U/001 z dnia 04.12.2018r.. 

 
2. Przedmiotem konkursu jest wykonanie fotografii „selfie”, która nawiązuje do hasła 

Międzynarodowa PSW. 
 
3. Cele konkursu: 
 

- budowanie relacji pomiędzy polskimi studentami i pracownikami a studentami  
i kadrą przyjeżdżającą z zagranicy, 

- kształtowanie postaw otwartości i tolerancji w środowisku akademickim i otoczeniu 
społecznym uczelni, 

- wspieranie integracji społeczności akademickiej z otoczeniem społecznym, 
- propagowanie mobilności akademickiej, 
- wymiana informacji nt. kultur krajów pochodzenia studentów i pracowników PSW. 

 
4. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy studenci i pracownicy PSW.  
 
5. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedno zdjęcie, które należy dołączyć w poście 

na fanpagu PSW (udział w konkursie jest jednocześnie akceptacją regulaminu  
i zgodą na publikowanie wizerunku uczestnika w relacjach z przebiegu Konkursu  
i Festiwalu Kultur, zamieszczonych w mediach oraz materiałach promocyjnych 
organizatora). 

 
6. Zgłoszenia przyjmowane są do 06.09.2020r. 
 
7. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w formie transmisji na żywo  na Facebooku 

PSW podczas Festiwalu Kultur, który odbędzie się w drugiej połowie września 
2020r. Informacja o wynikach konkursu zostanie zamieszczona na stronie 
internetowej uczelni oraz na uczelnianym fanpagu. Najciekawsze zdjęcia będą 
zaprezentowane podczas Festiwalu Kultur, a zwycięskie prace na stronie 
internetowej uczelni. 
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8. Rozstrzygnięcia konkursu dokona Komisja konkursowa powołana Zarządzeniem 

Rektora. Członkowie Komisji konkursowej oraz ich rodziny nie mogą brać udziału w 
konkursie. 

 
9. Kryteria oceny: 

• oryginalne i pomysłowe ujęcie tematu, 
• walory estetyczne zdjęcia, 
• zgodność z tematyką konkursu. 
 

10. Gwarantowane nagrody za I, II i III miejsce. 
 
11. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


