REGULAMINU KONKURSU INTERNETOWEGO

Regulamin
Konkursu „Partnerskie dialogi”
§ 1. Postanowienia ogólne
1. Konkurs internetowy, zwany dalej „Konkursem” będzie prowadzony pod nazwą „Partnerskie
dialogi”.
2. Organizatorami Konkursu są Partnerzy Projektu „Partnerski Związek Nauki i Postępu”: Politechnika
Poznańska, zwani dalej organizatorami.
3. Konkurs zostanie przeprowadzony na profilu www.naukaipostep.pl poprzez portal Facebook.com.
4. Konkurs składa się z 3 edycji i trwa od 30.09.2012 do 18.11.2012 r.
a. I edycja: od 30.09.2012, godz. 12:00 do 4.11.2012, godzina 23:59:59
b. II edycja: od 5.11.2012, godz. 00:00 do 11.11.2012, godzina: 23:59:59
c. III edycja od 12.11.12, godzina 00:00 do 18.11.2012, godzina 23:59:59
5. Przedmiotem Konkursu jest wybór najbardziej pomysłowego i najzabawniejszego podpisu (tekstu)
– związanego z tematyką portalu do zdjęć umieszczonych przez organizatora na stronie konkursowej
www.naukaipostep.pl lub wgranych przez uczestnika konkursu.
6. Prawa i obowiązki uczestników Konkursu określa niniejszy regulamin.
§ 2. Uczestnicy Konkursu
Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie a także niepełnoletni w wieku od 16 lat
za zgodą rodziców lub opiekunów, zamieszkałe na terytorium RP.
§ 3. Zasady i przebieg Konkursu
1. Aby wziąć udział w Konkursie należy:
a) zalogować się na portalu naukaipostęp.pl poprzez portal Facebook.com.
b) potwierdzić zapoznanie się z Regulaminem Konkursu, dostępnym na www.naukaipostep.pl
c) zamieścić tekst nawiązujący do wybranego w ramach Konkursu zdjęcia.
2. Konkurs składa się z 3 edycji.
3. Przedmiotem Konkursu jest wybór najbardziej pomysłowego i najzabawniejszego tekstu (dialogu)
do zdjęcia wybranego przez uczestnika Konkursu spośród zdjęć zamieszczonych przez Organizatora z
Archiwum techniki.
4. Konkurs rozpoczyna się wraz z dodaniem przez uczestnika Konkursu pierwszego tekstu pod jednym
z zamieszczonych przez Organizatora zdjęć.
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5. Zgłoszony do Konkursu tekst (dialog, podpis) może mieć łącznie maksymalnie 50 znaków. Tekst nie
może zawierać treści obraźliwych, uznanych za niecenzuralne, prawnie zakazanych lub naruszających
prawa osób trzecich. Tekst nie może w żaden sposób reklamować produktów bądź usług
komercyjnych. Tekst powinien zostać napisany zgodnie z zasadami ortografii, gramatyki i interpunkcji
języka polskiego.
4. Teksty nie spełniające wymogów określonych w pkt 3 nie zostaną dopuszczone do Konkursu.
5. Zgłoszenie tekstu do Konkursu jest równoznaczne ze złożeniem przez uczestnika oświadczenia, że
jest on autorem dodanego tekstu i posiada do niego pełne prawa autorskie.
6. Poprzez dodanie tekstu uczestnik udziela Organizatorowi zgody na jego nieodpłatną publikację na
stronach www.naukaipostep.pl i facebook
§ 4. Zasady wyłaniania zwycięzców
1. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni spośród osób, które wzięły udział w Konkursie

i

spełniają warunki określone w niniejszym Regulaminie.
2. Wybór najlepszych tekstów Konkursowych zostanie dokonany na podstawie głosowania
użytkowników serwisu facebook.
3. Na jeden tekst (pracę konkursową) można oddać tylko jeden głos.
4. Każdy użytkownik może zagłosować na więcej niż jeden tekst konkursowy.
5. Ilość głosów oddanych na poszczególne teksty konkursowe będzie udostępniona w czasie trwania
Konkursu.
6. W Konkursie zwyciężą autorzy tekstów, którzy otrzymają największą liczbę głosów.
7. Organizator opublikuje na stronie www.naukaipostep.pl listę zwycięzców.
8. W przypadku, gdy kilka prac otrzyma jednakową liczbę głosów zwycięzcą zostaje osoba, której
praca została dodana jako pierwsza.

§ 5. Nagrody
1. Nagrodami w Konkursie są 3 dyski twarde WD 500 GB
2. Nagrody zostaną zwycięzcom przesłane drogą pocztową na koszt organizatora.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez nagrodzonego uczestnika Konkursu
nieprawdziwych lub niekompletnych danych osobowych uniemożliwiających przesłanie lub odbiór
nagrody.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmianę podanego przez uczestnika adresu lub
zmianę innych danych – uniemożliwiających przesłanie lub odbiór nagrody.

REGULAMINU KONKURSU INTERNETOWEGO
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania podmiotów prowadzących
działalność kurierską lub pocztową doręczających zwycięzcom nagrody.
§ 6 Ochrona danych osobowych
1. Podczas trwania Konkursu Organizator będzie gromadził i przetwarzał dane osobowe uczestników
w celu realizacji Konkursu.
2. Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w
ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr
101 poz. 926 ze zm.).
3. Przetwarzanie danych osobowych obejmować będzie następujący zakres danych: imię i nazwisko,
adres zamieszkania (kraj, miasto, kod pocztowy, ulica, numer domu, numer mieszkania), adres email.
§ 7. Postanowienia końcowe
1. Udział w Konkursie oznacza akceptację treści niniejszego Regulaminu. Treść Regulaminu dostępna
jest w serwisie internetowym www.naukaipostep.pl
2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich
ogłoszenia na www.naukaipostep.pl
3. Zmiana Regulaminu nie może mieć wpływu na prawo uczestnika do nagrody.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu w każdym czasie.
5. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
6. Wszelkie spory wynikłe między Organizatorem Konkursu a jego uczestnikami rozpatrywane będą
przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora

