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REGULAMIN I UCZELNIANEGO  

TURNIEJU WIEDZY KOSMETOLOGICZNEJ  
organizowanego w ramach X Ogólnopolskiej Konferencji Studentów  
Śląskiej Wyższej Szkoły Medycznej w Katowicach w formie on-line 

 
 
1. I Uczelniany Turniej Wiedzy Kosmetologicznej odbędzie się w ramach X Ogólnopolskiej 

Konferencji Studentów Śląskiej Wyższej Szkoły Medycznej w Katowicach, w formie on-line.  

2. Wynik turnieju zostanie ogłoszony podczas Konferencji on-line oraz w serwisie www Uczelni  
i w mediach społecznościowych.  

3. Organizator: Śląska Wyższa Szkoła Medyczna w Katowicach  

4. Adresaci Turnieju – studenci SWSM:  

• POZIOM I - studenci studiów licencjackich semestrów od I do IV kierunku Kosmetologia,  

• POZIOM II – studenci studiów licencjackich semestrów od V do VI oraz studenci 
uzupełniających studiów magisterskich wszystkich semestrów kierunku kosmetologia.  

5. Nad przebiegiem turnieju czuwać będzie Komitet Organizacyjny i Jury Konkursu.  

6. Termin turnieju: 17-18 czerwca 2021 r.  

7. Nagrody i wyróżnienia:  
Każdy z uczestników otrzyma potwierdzenie udziału w Turnieju. Finaliści otrzymają certyfikaty 
oraz nagrody ufundowane przez sponsorów i organizatora. 

8. Zgłoszenie uczestnictwa:  

• W konkursie mogą wziąć udział dwuosobowe drużyny.  

• Należy wypełnić i przesłać formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie Turnieju  
w terminie do 15.05.2021 r.  

• Należy przesłać w terminie do 11.06.2021 r. pocztą tradycyjną na adres Uczelni:  

Śląska Wyższa Szkoła Medyczna w Katowicach  
ul. Mickiewicza 29  
40-085 Katowice  

podpisane wymagane oświadczenia: Śląska Wyższa Szkoła Medyczna w Katowicach 
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– Oświadczenie UCZESTNIKÓW – zgoda na przetwarzanie danych osobowych, zgoda na 
rejestrację przebiegu konkurencji, wykorzystanie wizerunku, opublikowanie zdjęć w serwisie 
www uczelni oraz wykorzystanie w innych celach marketingowych, np. publikacja w serwisie 
FB czy YouTube. 

9. Liczba drużyn biorących udział w turnieju jest ograniczona do 10 dla jednego poziomu 
(decyduje kolejność zgłoszeń). W przypadku wyczerpania miejsc organizatorzy zastrzegają 
sobie prawo zamknięcia listy uczestników przed 15 maja 2021 r.  

10. Opłaty:  
Udział w Turnieju jest bezpłatny.  

11. Kontakt do Biura Turnieju:  
Kinga Łanda  
e-mail: biuro@swsm.pl  
tel. 32 207 27 09  

12. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE  

1) Turniej odbywać się będzie w terminie od 17-18 czerwca 2021 roku, a uczestnicy będą 
rywalizować ze sobą w czasie rzeczywistym. Podczas rywalizacji uczestnicy będą otrzymywać 
punkty, które po zsumowaniu staną się podstawą do stworzenia listy rankingowej.  

2) Turniej zostanie przeprowadzony podczas Konferencji online na platformie Google 
Workspace, a każda drużyna musi dysponować na czas konkursu dostępem do komputera  
z podłączoną kamerą, mikrofonem, myszą oraz klawiaturą. Rekomendowane jest korzystanie z 
przeglądarki Chrome (ważne, aby przeglądarka była zaktualizowana). Drużyna musi mieć 
dostęp do stałej sieci Internet poprzez stabilne łącze internetowe. Organizatorzy nie ponoszą 
odpowiedzialności za problemy z łączem po stronie uczestników konkursu. Podczas trwania 
konkursu nie będzie możliwości powtórzenia pytań, stąd wszelkie problemy wynikające  
z braku dostępu do sieci będą rozstrzygane na niekorzyść uczestników.  

3) W trakcie trwania poszczególnych etapów konkursu zakazane jest korzystanie z materiałów 
dodatkowych (książek, telefonów komórkowych, stron internetowych itp.) oraz z pomocy osób 
trzecich. Osoby, które nie będą przestrzegały powyższych zasad zostaną zdyskwalifikowane.  

4) Nagroda zostanie przyznana drużynie, która uzyska największą liczbę punktów. 

Szczegółowy harmonogram Turnieju zostanie opublikowany w terminie późniejszym. 
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FORMA TURNIEJU  

Wszystkiego drużyny logują się na platformę Google Workspace (każdy uczestnik musi mieć 
włączoną kamerę oraz mikrofon), drużynom w czasie rzeczywistym będą zadane pytania. Drużyny 
będą zgłaszały chęć udzielenia odpowiedzi przez umieszczenie numeru drużyny na czacie.  
O kolejności udzielania odpowiedzi decydowała będzie kolejność zgłoszeń na czacie. Jeśli pierwsza 
zgłoszona drużyna udzieli prawidłowej odpowiedzi, uczestnikom zostanie zadane kolejne pytanie. 
Jeśli odpowiedź będzie nieprawidłowa, możliwość odpowiedzi uzyska kolejna zgłoszona drużyna. 
Jeśli żadna z drużyn się nie zgłosi, uczestnikom zostaną zadane kolejne pytanie. Przebieg 
konkurencji będzie rejestrowany.  

Podczas turnieju możne będzie uzyskać maksymalnie 50 punktów (1 punkt za każdą poprawną 
odpowiedź).  

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:  

1. Przesłanie formularza zgłoszeniowego jest jednoznaczne z akceptacją warunków Turnieju.  

2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. 

3. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania konkursu bez podania przyczyn. W takim 
przypadku Uczestnikom nie przysługują żadne roszczenia z tytułu uczestnictwa w Konkursie. 


