REGULAMIN AKCJI #JESTEMzUMK
1. Organizatorzy
Organizatorem akcji „#JESTEMzUMK” jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika – Program
„Absolwent UMK”.
2. Cel i zakres akcji
2.1. Celem akcji jest zacieśnianie więzi UMK z jej absolwentami z okazji XV-lecia Programu
Absolwent UMK, przypadającego w dniu 19 lutego 2016 r.
2.2. Akcja polega na nadsyłaniu zdjęć z napisem zawierającym dane uczestnika (imię,
miejscowość, kraj, ukończony kierunek studiów) oraz logo akcji poprzez zgłoszenie
internetowe dostępne na stronie https://absolwent.umk.pl/jestemzumk. Pod tym samym
adresem zamieszczony jest szablon kartki z napisem do wydrukowania w celu
sfotografowania.
2.3. Nadesłane zdjęcia zamieszczone zostaną w galerii fotograficznej w portalu Programu
Absolwent UMK, na fanpagu Programu „Absolwent UMK” na Facebooku, a także
zaprezentowane zostaną w formie kolażu podczas obchodów XV-lecia Programu Absolwent
UMK.
3. Termin i miejsce imprezy
Akcja rozpocznie się 18 grudnia 2015 r. Rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego nastąpi
najpóźniej do 19 lutego 2016 r.
4. Uczestnictwo i nagrody
a) Udział w akcji jest bezpłatny.
b) W akcji mogą uczestniczyć wszyscy absolwenci UMK.
c) Wśród uczestników akcji, którzy posiadają Kartę Absolwenta UMK, rozlosowane
zostaną nagrody rzeczowe, zapewnione przez organizatorów:
1 czytnik e-book Kindle
2 pióra Pierre Cardin
5 powerbanków o mocy 10000 mAh
7 pendrivów w kształcie Mikołaja Kopernika 16 GB
d) Nagrodę dodatkową stanowi unikatowy egzemplarz koszulki z napisem
#JESTEMzUMK. Otrzyma ją absolwent UMK, który nadeśle swoją fotografię z napisem
opisanym w pkt 2.2, wykonaną w miejscu obecnego zamieszkania, najbardziej
odległym od siedziby Programu Absolwent UMK. Odległość ta obliczana będzie za
pomocą usługi Google Maps.
e) Zgłoszenie do akcji następuje poprzez wypełnienie formularza internetowego na
stronie: https://absolwent.umk.pl/jestemzumk. Absolwenci nieposiadający Karty
Absolwenta UMK nadsyłają zgłoszenia na adres e-mail: program@absolwent.umk.pl
Uczestnictwo w akcji jest równoznaczne z akceptacją jej regulaminu.
f) Udział w akcji jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na publikację na stronach
www.absolwent.umk.pl nadesłanego zdjęcia, a w przypadku osób nagrodzonych –
także imienia, nazwiska oraz nazwy kierunku i roku ukończenia studiów na UMK.
Zdjęcia zostaną również opublikowane na fanpagu Programu „Absolwent UMK” na
Facebooku.
g) Regulamin dostępny będzie na stronie www.absolwent.umk.pl/jestemzumk.
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