
REGULAMIN PRZYZNANIA NAGRÓD 

wśród studentów Wydziału Pedagogiki i Psychologii, uczestniczących w „Ocenie zajęć 

dydaktycznych nauczycieli akademickich w systemie USOS”. 

§ 1 Postanowienia ogólne 

1. „Ocena zajęć dydaktycznych nauczycieli akademickich w systemie USOS”, zwana 

dalej Oceną, odbywa się w elektronicznym systemie obsługi studentów USOSweb. 

2. Wśród uczestników zostaną wybrane osoby, które otrzymają nagrody rzeczowe. 

3. Wszelkie informację, regulamin, terminy oraz zmiany zamieszczone są na 

ogólnodostępnej stronie internetowej Wydziału Pedagogiki i Psychologii 

http://pedagogika.uwb.edu.pl/ . 

4. Wybór osób, którym zostaną przyznane nagrody, odbędzie się w dniu 13.06.2017 roku 

w Auli C.01 Wydziału Pedagogiki i Psychologii, ul. Świerkowa 20, szczegóły 

dotyczące godziny zostaną podane w terminie późniejszym. 

5. Organizatorem akcji jest Wydziałowa Rada Samorządu Studentów Wydziału 

Pedagogiki i Psychologii, zwana dalej WRSS WPP. 

 

§ 2 Nagrody 

 

1. Nagrodami rzeczowymi są:  

a) Nagroda główna – bon towarowy o wartości 750,00 zł do wykorzystania w sklepie 

MediaMarkt. 

b) 4 nagrody rzeczowe w postaci  książek o wartości do 150,00 zł . 

2. Przekazującym nagrody rzeczowe jest WRSS WPP jako organizator.   

3. Fundatorem nagrody głównej jest DanceOFFnia – studio działań kreatywnych, 

fundatorem nagród rzeczowych w postaci książek jest WRSS WPP. 

4. W myśl przepisów nagrody przyznawane uczestnikom są zwolnione z podatku. 

 

 

§ 3 Warunki wzięcia udziału  

 

1. O przyznanie nagrody mogą starać się wszyscy studenci Wydziału Pedagogiki i 

Psychologii, którzy: 

a) Dokonają Oceny w systemie USOSweb wypełniając wszystkie ankiety dostępne 

dla danego studenta  do dnia 13.06.2017 roku włącznie do godziny 15:00. 

b) Będą obecne podczas wyboru osób, którym zostaną przyznane nagrody w dniu 

13.06.2017 roku w Auli C.01 Wydziału Pedagogiki i Psychologii, ul. Świerkowa 

20, szczegóły dotyczące godziny zostaną podane w terminie późniejszym.  

c) Zaakceptują niniejszy regulamin poprzez umieszczenie w urnie deklarację udziału 

w Ocenie. Deklaracja  musi zawierać  numer albumu studenta oraz oświadczenie 

dotyczące dokonanie oceny wszystkich ankiet dostępnych dla danego studenta 

(formularz deklaracji w załączniku). 

d) Urna o której mowa w § 3 p. 1 pp. c) jest dostępna: 

 Piątek – pokój nr A8 w godzinach 9:00 – 15:00 

http://pedagogika.uwb.edu.pl/


 Sobota – pokój nr A17 w godzinach 8:00 – 14:00 

 Niedziela – pokój nr A17 w godzinach 9:00 – 13:00 

 Poniedziałek – pokój nr A8 w godzinach 9:00 – 15:00 

 Wtorek – pokój nr A8 w godzinach 9:00 – 15:00 

 

§ 4 Zadania komisji, skład komisji i wybór osoby nagrodzonej  

1. Skład komisji powołuje WRSS WPP 

2. Zadaniami komisji są:  

a) Techniczne zorganizowanie oraz przeprowadzenie wyboru osób którym zostaną 

przyznane nagrody 

b) Rozpatrywanie i rozstrzyganie wszelkich spraw spornych  

c) Zarządzenie wyboru następnej osoby w przypadku nieobecności osoby wcześniej 

wybranej 

d) Nadzorowaniem formalności zawiązanych z przekazaniem nagrody 

a) Wybór osób którym zostaną przyznane nagrody odbędzie się w sposób losowy 

spośród studentów którzy spełnili warunki regulaminu § 3 punkt 1 

 

§ 5 Warunki odbioru nagrody 

 

1. Warunkiem odbioru nagrody jest obecność studenta podczas losowania oraz  

zgłoszenie się do komisji wybranego studenta. 

2. Wybrany student w celu weryfikacji Oceny zaloguję się do systemu USOSweb, aby 

potwierdzić dokonanie Oceny wszystkich ankiet dostępny dla danego studenta. 

 

§ 6 Postanowienia końcowe 

 

1. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez uczestników będą przetwarzane 

tylko i wyłącznie w celi wyboru osoby nagrodzonej i nie będą podlegały dalszemu 

przetwarzaniu. 

2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i jest warunkiem uczestnictwa oraz 

otrzymania nagrody. 

3. Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu. 

4. Ostateczne interpretacja regulaminu należy do Organizatora – WRSS. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania przyznania nagród 

bez podania przyczyny.  

 

 

 

 

 

 

 


