Śląska Wyższa Szkoła Medyczna w Katowicach

REGULAMIN AKCJI
– ABSOLWENT SWSM NA RYNKU PRACY –
1. Adresatami Akcji „ABSOLWENT SWSM NA RYNKU PRACY” są absolwenci,
którzy zostali członkami Klubu Absolwenta Śląskiej Wyższej Szkoły Medycznej
w Katowicach.
2. Organizator Akcji: Śląska Wyższa Szkoła Medyczna w Katowicach.
3. Zgłoszenie uczestnictwa:
• wypełnienie Deklaracji Absolwenta poprzez formularz znajdujący się pod linkiem
https://forms.gle/hJRGNRbMfUYB1TEH9

• przesłanie w terminie do 01.09.2021r. na adres biuro@swsm.pl opisu przebiegu pracy
zawodowej związanej z ukończonym kierunkiem studiów w SWSM
– mile widziane dołączenie do opisu zdjęć z miejsca pracy,
– mile widziane dołączenie do opisu filmików „wizytówek” obrazujących
miejsce pracy wraz z komentarzem opisującym przebieg pracy zawodowej,
• przesłanie w terminie do 01.09.2021 r. pocztą tradycyjną na adres Uczelni
Śląska Wyższa Szkoła Medyczna w Katowicach
ul. Mickiewicza 29
40-085 Katowice
podpisanego wymaganego oświadczenia:
Oświadczenie ABSOLWENTA – zgoda na przetwarzanie danych osobowych, wykorzystanie przez
Organizatora zgłoszonego opisu przebiegu pracy zawodowej wraz z dołączonymi zdjęciami/filmem
rozumiane, jako m.in. opublikowanie opisu wraz z dołączonymi zdjęciami i filmem w serwisie www
uczelni oraz wykorzystanie w innych celach marketingowych, np. publikacja w serwisie FB czy
YouYube, zgoda na wykorzystanie wizerunku.

4. Nagrody:
• Każdemu zgłoszeniu zgodnemu z wymaganiami opisanymi w punkcie 3 przydzielony
zostanie unikalny KOD ZGŁOSZENIA – informację o kodzie uczestnik Akcji
otrzyma drogą mailową.

Śląska Wyższa Szkoła Medyczna w Katowicach

• Wśród zgłoszeń, którym został przydzielony unikalny KOD, zostaną rozlosowane
3 nagrody rzeczowe. Oficjalne losowanie odbędzie się w dn. 17.09.2021 r. (piątek)
w siedzibie Uczelni. Mile widziana obecność uczestników Akcji podczas
losowania.
• Wręczenie nagród odbędzie
Akademickiego 2021/2022.
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5. Przesłane opisy przebiegu pracy zawodowej zostaną opublikowane w serwisie www
Uczelni i w mediach społecznościowych.
6. Z chętnymi Uczestnikami Akcji (niezależnie od wyników losowania) zostaną
przeprowadzone pogłębione wywiady w celu zaprezentowania sylwetek zawodowych
i elementów pracy zawodowej dających satysfakcję.
7. Kontakt do Biura Akcji
Kinga Łanda
e-mail: biuro@swsm.pl
tel. 32 207 27 09
POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1. Przesłanie opisu przebiegu pracy zawodowej jest jednoznaczne z akceptacją warunków
Akcji „Absolwent SWSM na rynku pracy”.
2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, zmiany
będą ogłaszane w serwisie www uczelni.
3. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania Akcji bez podania przyczyn.
W takim przypadku Uczestnikom nie przysługują żadne roszczenia z tytułu uczestnictwa
w Akcji.

