
Regulamin konkursu „Nazwij Ciastko PW” 

 

Informacje ogólne  

1. Organizatorem konkursu jest Biuro ds. Promocji i Informacji Politechniki 

Warszawskiej, które prowadzi oficjalny profil Politechniki Warszawskiej w kanale 

Facebook oraz stronę internetową Uczelni, zwane dalej Organizatorem. 

2. Celem konkursu jest nazwanie Ciastka PW wybranego we wcześniej zorganizowanym 

i rozwiązanym konkursie: https://www.pw.edu.pl/Uczelnia/Aktualnosci/Konkurs-na-

Ciastko-Politechniki-Warszawskiej. 

3. Opis wygranego ciastka, wykonanego przez cukiernię Sweets Moments, znajduje się 

na stronie głównej PW: https://www.pw.edu.pl/Uczelnia/Aktualnosci/Ciastko-PW-

zostalo-wybrane. 

4. Do konkursu mogą przystąpić studenci, absolwenci i pracownicy Politechniki 

Warszawskiej, a także osoby niezwiązane z PW. 

5. Konkurs zostanie ogłoszony na oficjalnym profilu Politechniki Warszawskiej na 

Facebooku: https://www.facebook.com/politechnika.warszawska oraz na stronie 

internetowej PW: https://www.pw.edu.pl/. Zgłoszenia będą obywały się przez 

formularz internetowy.  

6. 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 konkursu  

1. Aby wziąć udział w konkursie należy zaproponować nazwę dla Ciastka PW, 

wypełniając formularz zgłoszeniowy: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdoEbx0dQrwE3Ek9s2lnD_9XhbHrtDp

G_ma493ZUItUsAA8Lg/viewform?c=0&w=1. 

2. Termin zgłoszeń: do 7.11.2016 do godz. 23.59. 

3. Nazwa powinna korespondować z charakterem Ciastka PW, powinna być oryginalna, 

nie może być zastrzeżona. 

4. Jeśli zwycięską nazwę zgłosi więcej niż jedna osoba, o wygranej decyduje kolejność 

zgłoszeń. 

 

Nagroda 

1. Najciekawsza, zdaniem Komisji Konkursowej (pracowników Biura ds. Promocji i 

Informacji PW), propozycja zostanie oficjalną nazwą Ciastka PW.  

2. Autor wygranej propozycji otrzyma plecak z nowym logo Politechniki Warszawskiej 

oraz voucher do cukierni Sweets Moments na kwotę 100 zł.  

3. Laureat zabawy zostanie ogłoszony najpóźniej 10 listopada 2016 roku. Organizator 

zobowiązuje się do możliwie jak najszybszego wręczenia nagrody wyróżnionej 

osobie.  
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Postanowienia końcowe  

1. Osoby biorące udział w zabawie wyrażają zgodę na zaprezentowanie przez 

Organizatora przesłanych propozycji nazw z ich uzasadnieniami, w różnych kanałach 

społecznościowych Politechniki Warszawskiej, tj. na Facebooku, Twitterze, 

Instagramie, Snapchacie czy stronie internetowej www.pw.edu.pl. 

2. Organizator zastrzega sobie możliwość modyfikacji nazwy, jeśli będzie miała ona 

charakter wulgarny lub obraźliwy bądź będzie zawierała błędy ortograficzne i inne. 

3. Zgłoszenie do konkursu jest akceptacją niniejszego Regulaminu.  

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, w zakresie 

nienaruszającym praw słusznie nabytych przez uczestników. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu „Nazwij Ciastko PW”  

 

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.pw.edu.pl%2F&h=CAQHIA73-&s=1

