
 
Regulamin konkursu Wielka Bitwa na Selfie, organizowanego w ramach Ogólnopolskiego Dnia Otwartego 

Tylko Dla Dziewczyn 2015, przez biuro projektu Dziewczyny na Politechniki. 
 

1. O konkursie, warunki wzięcia udziału 
 

Wielka Bitwa na Selfie odbędzie się podczas Ogólnopolskiego Dnia Otwartego Tylko Dla Dziewczyn, tzn. 23 
kwietnia 2015 r. na uczelniach wyższych i wydziałach uczelni wyższych: Politechnika Białostocka, Politechnika 
Częstochowska, Politechnika Gdańska, Politechnika Krakowska, Politechnika Lubelska, Politechnika Łódzka, 
Politechnika Opolska, Politechnika Poznańska, Politechnika Świętokrzyska, Politechnika Warszawska, 
Politechnika Wrocławska,, Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania.; 17 kwietnia na Akademii Górniczo-Hutniczej w 
Krakowie; oraz 18 kwietnia w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych oraz na Wydziale Fizyki 
Uniwersytetu Warszawskiego; 20 kwietnia na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej 
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu; 21 kwietnia na na Wydziale Matematyki i Informatyki 
Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz 27 kwietnia na Politechnice  Rzeszowskiej. 
 
Warunkiem przystąpienia do konkursu jest rejestracja na Ogólnopolski Dzień Otwarty Tylko Dla Dziewczyn na 
stronie WWW projektu Dziewczyny na Politechniki oraz rejestracja na konkurs Wielka Bitwa na Selfie, a także 
akceptacja regulaminu konkursu. 
Rejestracja startuje 26 marca 2015 r.  
 
Zarejestruj się! 
 
Warunkiem przystąpienia do konkursu jest posiadanie konta w serwisie społecznościowym Facebook.com, 
gdzie uczestniczki będą zamieszczały konkursowe zdjęcia, a także polubienie dwóch profili w tym serwisie: 
Dziewczyny na Politechniki! oraz Dziewczyny do Ścisłych!  
 
Konkurs polega na robieniu zdjęć „selfie” na terenie uczelni, podczas Ogólnopolskiego Dnia Otwartego Tylko 
Dla Dziewczyn. 
 
Zdjęcie typu „selfie” oznacza fotografię autoportretową wykonaną z trzymanego w ręku aparatu/telefonu 
komórkowego. Na zdjęciu musi zostać ujęta uczestniczka konkursu oraz fotografowane 
osoby/miejsca/przedmioty – są to niezbędne warunki, które musi spełniać zdjęcie konkursowe.  
Za różne typy zdjęć - odpowiednio - będą przyznawane punkty.  
Uczestniczki umieszczają zdjęcia na swoich profilach, tagując każdorazowo na zdjęciu fanpage Dziewczyny  
na Politechniki! lub Dziewczyny do ścisłych! (#dziewczynynapolitechniki lub #dziewczynydoscislych) oraz 
podpisując, co lub kogo przedstawia zdjęcie. Uwaga! Zdjęcie musi być udostępnione w opcji „publicznej” 
(wyświetlane dla każdego użytkownika niezależnie czy należy do grona twoich znajomych).  
Po zakończeniu konkursu punkty zostaną zliczone przez biuro projektu Dziewczyny na Politechniki.  
 
Uczestniczki Wielkiej Bitwy na Selfie zostaną poproszone o przesłanie maila na adres 
kampania.dnp@gmail.com, w którym załączą konkursowe zdjęcia i wkleją link do swojego profilu w serwisie 
Facebook.com 
 
 

2. Zasady konkursu, punktacja 
 

Uczestniczki mogą wybrać wyłącznie jedną uczelnię, na terenie, której będą robiły zdjęcia konkursowe.  
Czas trwania konkursu to jeden dzień – Ogólnopolski Dzień Otwarty Tylko Dla Dziewczyn, właściwy dla danej 
uczelni (w godz. 8.00-24.00). 
Zdjęcia można robić bez ograniczeń, co do ich liczby, w następujących kategoriach i punktacji: 
- zdjęcie ze studentką danej uczelni – 1 pkt., 
- zdjęcie z profesorką lub profesorem danej uczelni – 3 pkt., 
- zdjęcie w charakterystycznym miejscu danej uczelni – 2 pkt., 
- zdjęcie z charakterystycznym przedmiotem na danej uczelni – 2 pkt.  
Wszystkie zdjęcia konkursowe są zdjęciami typu „selfie”.  
 

http://www.dziewczynynapolitechniki.pl/2015/index.php?option=com_content&view=article&id=106:rejestracja&catid=8:rejestracja
http://www.facebook.com/dziewczynynapolitechniki
http://www.facebook.com/Dziewczynydoscislych
mailto:kampania.dnp@gmail.com


 
 

3. Nagrody i rozstrzygnięcie konkursu 
 

Zwyciężczyni konkursu otrzyma nagrody: 
- zdjęcie na okładce wakacyjnego wydania magazynu „Perspektywy”, 
- w magazynie „Perspektywy” ukaże się ekskluzywny reportaż o szkole zwyciężczyni, 
- cała klasa zwyciężczyni wybierze się na VIP-Tour po wybranej politechnice, 
- nagrodę rzeczową – tablet. 
 
Zwyciężczyni konkursu zostanie ogłoszona w terminie do 20 czerwca 2015 r.  
Przekazanie nagrody rzeczowej oraz termin sesji zdjęciowej na okładkę magazynu zostaną umówione ze 
zwyciężczynią, po ogłoszeniu wyników. 
W razie remisu – zebrania jednakowej ilości punktów przez więcej niż jedną uczestniczkę konkursu – odbędzie 
się dogrywka, o zasadach, której uczestniczki zostaną poinformowane przez biuro projektu Dziewczyny na 
Politechniki.  
 
Biuro projektu Dziewczyny na Politechniki zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w regulaminie 
konkursu. 


