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„Droga na Harvard” przez Facebooka – informacja prasowa z dn. 19.03.2012 

  

Rejestracja w konkursie „Droga na 

Harvard” jest teraz jeszcze łatwiejsza 

dzięki aplikacji na Facebooku.   

Wystarczy pół godziny, by być o krok 

od wyjazdu na uczelnię marzeń. 

 
 

 
 
www.facebook.com/DroganaHarvard pod tym adresem dostępny jest formularz rejestracyjny 

do trzeciej edycji konkursu „Droga na Harvard”, którą honorowym patronatem objął Prezydent RP 
Bronisław Komorowski. Główną nagrodą w konkursie jest tygodniowa wizyta na Uniwersytecie 
Harvarda, a walczyć o nią mogą uczniowie gimnazjów i szkół średnich, studenci oraz absolwenci 
prywatnych i państwowych uczelni.   

 
- Harvard to było moje marzenie, które się spełniło i dlatego wszystkich zachęcam, żeby nie 

rezygnowali ze swoich marzeń! - apeluje prezes Harvard Club of Poland. Co zrobić by wygrać? 
Wystarczy wejść na profil „Droga na Harvard” na Facebooku, wypełnić formularz rejestracyjny 
znajdujący się w zakładce „Zgłoszenie do konkursu”, napisać esej i wysłać zgłoszenie. Formularz 
zawiera między innymi pytania dotyczące przebiegu edukacji, ewentualnego doświadczenia 
zawodowego oraz miejsce na dane kontaktowe. Aplikacja wymaga wypełnienia wszystkich pól 
formularza, co zajmuje około 30 minut. Następnie należy wpisać lub skopiować z pliku tekstowego 
treść eseju, którego długość nie może przekraczać 3200 znaków ze spacjami oraz wysłać zgłoszenie. 
Aplikacja pozwala na zaproszenia znajomych do udziału w konkursie lub udostępniania informacji  
o „Drodze na Harvard” na swoim facebookowym profilu. 

 
Aplikacja będzie aktywna do północy 15 kwietnia 2012 roku. Po tym terminie kapituła 

wybierze 30 finalistów zaproszonych do Warszawy na rozmowy kwalifikacyjne, a 4 czerwca 
opublikuje listę 20 laureatów. 13 czerwca podczas Gali Finałowej nastąpi ogłoszenie nazwisk 4 
laureatów Nagrody Głównej konkursu „Droga na Harvard”, którzy pod koniec września polecą do 
USA, by odwiedzić Cambridge i Uniwersytet Harvarda. – Zawsze sądziłem, że Harvard to uczelnia dla 
elity, niedostępna dla absolwenta polskiej uczelni. Gdy tam pojechałem, przekonałem się,  
że atmosfera jest przyjazna i otwarta, liczą się zdolności a nie pochodzenie. Teraz sądzę, że na 
Harvardzie dałbym sobie radę. Uwierzyłem w swoje siły – mówi Tomasz Wdowiak, laureat nagrody 
głównej w 2011 roku. Wszystkie koszty podróży, zakwaterowania, wyżywienia oraz ubezpieczenia 
zdrowotnego podczas tygodniowego pobytu w USA pokrywa Harvard Club of Poland. Dodatkowo 
wszyscy laureaci konkursu zostaną objęci specjalnym programem mentorskim, który zapewni im 
dostęp do wiedzy i doświadczenia 270 polskich absolwentów Uniwersytetu Harvarda.  

------------------------------------------------ 
Kontakt dla dziennikarzy: Marta Raczek  tel. 605 950 140 marta.raczek@astoriaavenue.pl 

http://www.facebook.com/DroganaHarvard

