REGULAMIN
SPOŁECZNOŚCIOWEGO RANKINGU AKTYWNOŚCI I PRZYZNAWANIA NAGRÓD

I. SOCIALPOINTS
1. Punkty SocialPoints przyznawane są za:
a) całkowite wypełnianie ankiety niekomercyjnej organizowanej za pośrednictwem SW.
b) wypełnienie części screeningowej ankiety niekomercyjnej organizowanej za pośrednictwem SW,
o ile taka część istnieje, nawet jeśli Panelista nie został zakwalifikowany do dalszej części
badania.
c) samodzielne stworzenie projektu niekomercyjnego badania społecznościowego przez Panelistę za
pomocą kreatora ankiet 3S oraz zgłoszenie tego projektu na adres sw@studentswatch.pl. Jeśli
projekt zostanie zaakceptowany zgłaszający otrzymuje SocialPoints.
d) zrealizowanie projektu badania społecznościowego we współpracy z konsultantem SW Research.
Samo nadesłanie propozycji badania nie jest równoznaczne z przyznaniem punktów. Propozycja
badania musi zawierać kwestionariusz.
e) Umieszczanie wybranych ankiet na Facebooku za pomocą interfejsu dostępnego w ankiecie.
2. Do wymienionych w punkcie 1 podpunktach a. i b. ankiet należą:
a) projekty społecznościowe realizowane przez Panelistę
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b) projekty społecznościowe realizowane przez grupę badawczą
c) omnibus społecznościowy, do którego pytania proponują wszyscy Paneliści
d) wybrane projekty badawcze realizowane przez SW w celach niekomercyjnych.
e) projekty organizacji non-profit, niektóre projekty uczelni wyższych, których celem jest
dobro nauki i rozwój społeczeństwa
O liczbie punktów przyznanych za realizację w punkcie 1 podpunktów c. i d. decyduje Komisja
Badaczy, w skład których wchodzą członkowie Polskiego Towarzystwa Badaczy Rynki i Opinii,
nadzorująca bazę ankiet i oceniająca wartość merytoryczną badania.
O możliwości umieszczenia ankiety na Facebooku (punkt 1 podpunkt e) decyduje twórca ankiety
Za jeden zgłoszony projekt można otrzymać od 30 do 100 SocialPoints.
Punkty za badanie stworzone i zrealizowane przez Użytkownika samodzielnie lub we współpracy z
konsultantem są dopisywane w ciągu 7 dni od zakończenia badania.
SocialPoints są ważne przez okres trzech lat od momentu ich przyznania, pod warunkiem, że od
ostatniego logowania upłynął okres nie dłuższy niż 12 miesięcy.
Za projekty realizowane w ramach ww. procedur nie są przyznawane punkty StudentsPoints.

II. Zgłaszanie i tworzenie projektów społecznościowych
1. Można zgłosić dowolną liczbę projektów w miesiącu.
2. Warunkiem zgłoszenia projektu jest posiadanie konta w StudentsWatch.
3. Projekty mogą być realizowane w oparciu o pełną funkcjonalność systemu 3S w wersji premium,
która jest opisana na stronie: https://www.studentswatch.pl/student/wybierz-plan/wiecej
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Wersja demonstracyjna systemu 3S znajduje się pod adresem:
https://www.studentswatch.pl/student/edycja/utworz-ankiete
Każda nadesłana ankieta podlega cenzurze. Ankiety o treści wulgarnej, nawołującej do nietolerancji,
przemocy, obraźliwe bądź poruszające tematy, nie będą umieszczane w bazie ankiet ani nagradzane
punktami.
Projekty powinny być nadsyłane w formacie tekstowym (preferowany WORD) lub jako link do
utworzonej ankiety. Ankiety tworzone na systemach innych niż 3S nie podlegają realizacji i ocenie.
Ankiety mogą zawierać multimedia. W przypadku akceptacji projektu – należy przekazać
Konsultantowi pliki multimedialne lub hiperłącza prowadzące do multimediów.
W przypadku akceptacji projektu – każdy twórca może liczyć na wsparcie Konsultanta.
Konsultant w trakcie realizacji projektu decyduje o:
a) Możliwości prezentacji wyników z badania w bazie ankiet w trakcie jego realizacji.
b) Terminach startu i zakończenia badania
c) Ostatecznej wielkości zrealizowanej próby i doborze próby
d) Liczbie punktów, które mogą zdobyć respondenci za wypełnienie ankiety
Projekty realizowane poza ww. procedurą, w szczególności umieszczane przez Panelistów w bazie
ankiet nie podlegają ocenie Komisji Badaczy i nie można za nie otrzymać dodatkowych SocialPoints.

II. NAGRODY
1. Nagrody za zdobywanie SocialPoints przyznawane są pierwszym 20 osobom według kolejności w
miesięcznym rankingu aktywności społecznościowej znajdującym się na stronie:
http://www.studentswatch.pl/student/ranking
2. Każdy ranking miesięczny rozpoczyna się 1 dnia każdego miesiąca i kończy zgodnie z ilością dni
przypadających na dany miesiąc
3. Użytkownicy nie mogą przekazywać sobie punktów ani ich sprzedawać.
4. Lista nagród rzeczowych jest publikowana na serwisie w miejscu dostępnym dla wszystkich
Panelistów.
5. Czas pomiędzy wybraniem nagrody, a jej otrzymaniem wynosi maksymalnie 14 dni roboczych.
6. SW zastrzega sobie prawo do zmiany listy nagród. Nagroda już wygrana przez Panelistę na podstawie
rankingu społecznościowego nie ulega zmianie.
III. AKTUALIZACJE
1. SW zastrzega sobie prawo do aktualizowanie niniejszego Regulamin. Jeśli to nastąpi, data aktualizacji
na Regulaminie zostanie zmieniona. Użytkownik zobowiązuje się do zapoznania się i przestrzegania
zaktualizowanego Regulaminu.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Niniejszy regulamin stanowi uzupełnienie regulaminu korzystania z serwisu StudentsWatch.pl
http://www.studentswatch.pl/regulamin.
2. W przypadku sytuacji, których niniejszy regulamin nie reguluje obowiązują postanowienia
regulaminu serwisu oraz korzystania z systemu 3S dla użytkowników indywidualnych
http://www.studentswatch.pl/pdf/regulamin_3S_indywidualni.pdf
3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2013 roku.
4. Start rankingu z nagrodami w kształcie prezentowanym w niniejszym regulaminie zaczyna się z
dniem 1 kwietnia 2013 roku.

KONTAKT Z SW
W przypadku wątpliwości prosimy o Kontakt.

