REGULAMIN KONKURSÓW DLA ABSOLWENTÓW I ICH DZIECI
Z OKAZJI DNIA ŚW. MIKOŁAJA 2014

1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA
1.1. Organizatorem Konkursów dla absolwentów i ich dzieci z okazji Dnia św. Mikołaja jest
Uniwersytet Mikołaja Kopernika - Centrum Promocji i Informacji UMK z siedzibą
w Toruniu, ul. Gagarina 11.
1.2. Konkursy ogłoszone zostaną w listopadzie 2014 r. w cyklu imprez Programu „Absolwent
UMK”, odbywających się pod hasłem Dzieci Kopernika. Termin nadsyłania zgłoszeń
wyniesie co najmniej 4 dni.
1.3. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia zakończenia
przyjmowania zgłoszeń.

2. WARUNKI UCZESTNICTWA
2.1. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie posiadacz Karty Absolwenta UMK:
osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, będąca
rodzicem lub opiekunem prawnym dziecka w wieku do lat 15 (dalej „Uczestnik”).
2.2. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy Centrum Promocji i Informacji UMK
(jednostki Organizatora wyznaczonej do moderowania konkursu).
2.3. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wypełnienie przez Uczestnika internetowego
formularza zgłoszeniowego: treść musi zawierać dane i numer Karty Absolwenta UMK
zgłaszającego oraz imię, nazwisko i wiek dziecka, a także odpowiedzi na pytania
konkursowe.
2.4. Uczestnik Konkursu zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem Konkursu.
Spełnienie warunku uczestnictwa w Konkursie, wskazanego w ust. 2.3. oznacza akceptację
wszystkich punktów Regulaminu Konkursu.
2.5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia, które nie dotarły do niego
z przyczyn od niego niezależnych, m.in. wskutek awarii łączy internetowych czy systemu
Uczestnika.
2.6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych lub
danych osoby trzeciej przez Uczestników. Podanie nieprawdziwych danych skutkuje
odebraniem prawa do nagrody.
2.7. Udział w Konkursie jest bezpłatny.

3. PYTANIA i ZADANIA KONKURSOWE
Konkurs I – Mikołajkowy konkurs z butem
Aby wziąć udział w konkursie, przeznaczonym dla dzieci w wieku 3-6 lat, należy przysłać
zdjęcie dziecka w mikołajowej czapce, czyszczącego lub trzymającego but, w oczekiwaniu na
podarunek od Świętego Mikołaja.
Konkurs II – Choinkowe hasło
Aby wziąć udział w Konkursie przeznaczonym dla dzieci w wieku 7-10 lat, trzeba odnaleźć na
różnych podstronach portalu Programu "Absolwent UMK" obrazki, potrzebne do odszyfrowania
hasła. W sumie trzeba odnaleźć sześć kodów i odkodować choinkowe hasło, przedstawione w formie
graficznej.

Konkurs III – Kosmiczne mikołajki
Aby wziąć udział w konkursie przeznaczonym dla dzieci w wieku 11-13 lat, na odpowiedniej
ilustracji należy:
1. rozpoznać gwiazdozbiór widoczny na obrazku. Konstelacja nosi nazwę pewnego zwierzęcia.

2. dowiedzieć się, jak nazywa się najwyższa góra na Marsie.
3. odkryć nazwy planet Układu Słonecznego, oznaczonych na obrazku literami A, B i C.

4. ZASADY KONKURSU
4.1. Każdy Uczestnik ma prawo nadesłać poprzez konkursowy formularz internetowy jedno
zgłoszenie dla jednego dziecka, zgodnie z odpowiadającą dziecku kategorią wiekową w
poszczególnych konkursach.
4.2. Do zgłoszenia Uczestnik jest zobowiązany dołączyć następujące informacje:
a) numer Karty Absolwenta UMK,
b) aktualne dane teleadresowe,
c) imię, nazwisko i wiek dziecka.
4.3. Konkurs jest moderowany przez Organizatora. Moderacja w Konkursie polega na prawie
Organizatora do niedopuszczenia do konkursu, bez konieczności poinformowania o tym
Uczestnika, który narusza postanowienia zawarte w Regulaminie Konkursu.
5. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU I NAGRODY
5.1. Ocena formalna nadesłanych zgłoszeń i zgodności odpowiedzi na pytania konkursowe
dokonywana będzie przez osobę wyznaczoną przez Organizatora: Koordynatora Programu
„Absolwent UMK”.
5.2. Nagroda zostanie przyznana w drodze losowania wśród autorów poprawnych
odpowiedzi.

5.3 Losowanie nagrody zostanie przeprowadzone przez Koordynatora Programu „Absolwent
UMK” w obecności dwóch innych pracowników Centrum Promocji i Informacji UMK.
5.4. Losowanie odbywa się poprzez system komputerowy, który wyłania jednego zwycięzcę
oraz kolejno szereguje pozostałych uczestników na liście rezerwowej.
5.5. Nagrody stanowią:
Konkurs I – Mikołajkowy konkurs z butem
Książki autorstwa znanych grafików A.D. Mizielińskich:






"Mam oko na miasteczko"
"Mam oko na liczby"
"Miasteczko Mamoko"
"Mamoko 3000"
"Pora na potwora"

Konkurs II – Choinkowe hasło:
 15 podwójnych zaproszeń na warsztaty wyrobu mydła w dniu Św. Mikołaja
(6.12.2014, godz. 12.00, Toruń, mydlarnia i świeczkarnia Mydło i Pachnidło w
Toruniu ul. Browarna 4)
 lub upominek w postaci mydełka (dla osób, które nie będą mogły uczestniczyć w
warsztacie)




dwa podwójne zaproszenia do Teatru Latek Buratino w Bydgoszczy w dniu Św.
Mikołaja (6.12.2014, godz. 12.00, Miejskie Centrum Kultury)
6 albumów dla dzieci o miastach świata autorstwa Miroslava Šaška:
książka "Psotopolis. Gigawędrówka"

Konkurs III – Kosmiczne mikołajki:





książki autorstwa znanych grafików A.D. Mizielińskich:
o Mapy. Obrazkowa podróż po lądach i kulturach świata
o Ale patent! Księga niewiarygodnych wynalazków
4 zestawy zabawek edukacyjnych
druciane łamigłówki manualno-logiczne

5.6. Sposób przekazania nagrody zostanie ustalony z laureatami.
5.7. Nagrody w Konkursie nie można zamienić na inną nagrodę, ani na ekwiwalent pieniężny.
5.9. Zwycięzca Konkursu nie może przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie.

6. OGŁOSZENIE WYNIKÓW I WYDANIE NAGRÓD
6.1. Rozstrzygnięcie Konkursu zostanie opublikowane na stronie internetowej Organizatora
www.absolwent.umk.pl w dniu rozstrzygnięcia konkursu.
6.2. Niezależnie od powyższego, zwycięzca Konkursu zostanie w ciągu 48 godzin
od rozstrzygnięcia powiadomiony przez Organizatora o przyznaniu mu nagrody. Aby
otrzymać nagrodę, Uczestnik zobowiązany jest w ciągu 7 dni potwierdzić możliwości
skorzystania z nagrody.
6.3. Sposób odebrania nagrody zostanie ustalony indywidualnie ze Zwycięzcą konkursu przez
Fundatora po potwierdzeniu, o którym mowa w ust. 6.2.
6.4. W przypadku braku możliwości skontaktowania się ze zwycięzcą lub rezygnacji przez
zwycięzcę z nagrody albo niespełnienia wymogów podanych w ust. 6.2., nagroda przypada
kolejnej osobie z listy rezerwowej. Jeśli z przyczyn niezależnych od Organizatora niemożliwe
będzie wyłonienie zwycięzcy, nagroda przepada.
6.5. Podanie nieprawdziwych lub niekompletnych danych (imienia, nazwiska i adresu
zamieszkania oraz imienia, nazwiska i wieku dziecka) będzie przyczyną odmowy wydania
Uczestnikowi nagrody w przypadku wygranej.
6.6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność i utrudnienia realizacji nagrody
z przyczyn leżących po stronie Uczestnika nagrodzonego w Konkursie.
6.7. Wysyłając zgłoszenie, uczestnicy wyrażają zgodę na przeprowadzenie Konkursu zgodnie
z niniejszym Regulaminem. Ponadto uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na opublikowanie
swojego imienia, nazwiska, nazwy kierunku i roku ukończenia studiów oraz imienia,
nazwiska i wieku dziecka, a także informacji o otrzymanej nagrodzie na stronach
internetowych i w publikacjach wydawniczych Organizatora oraz w innych środkach
masowego przekazu, na potrzeby związane z podaniem wyników Konkursu.
6.9. Wysyłając zgłoszenie na Konkurs, uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich
danych do celów Konkursu oraz dla usprawiedliwionych celów administratora danych, mając
jednocześnie prawo wglądu do nich i do ich poprawiania. Dane będą chronione zgodnie z
Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133/97, poz. 883).

7. TRYB SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI
7.1. W przypadku zastrzeżeń Uczestników co do zgodności przebiegu Konkursu z niniejszym
Regulaminem lub obowiązującym prawem, uczestnicy mogą zgłosić reklamację na piśmie w
ciągu 7 dni od dnia publikacji wyników Konkursu. Reklamacja musi być przesłana listem
poleconym na adres Organizatora podany w pkt. 1.1 powyżej z dopiskiem ,,Konkurs
Podróżniczy – Reklamacja’’. Po upływie powyższego terminu, reklamacje nie będą
rozpatrywane.

7.2. Prawidłowo zgłoszone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w ciągu 14 dni
od ich zgłoszenia. Organizator rozpatrzy zgłoszone reklamacje i poinformuje pisemnie
zgłaszającego reklamacje o zajętym stanowisku.
8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
8.1. Regulamin znajduje się do wglądu w siedzibie Organizatora, to jest w Centrum Promocji
i Informacji UMK, w Toruniu przy ul. Gagarina 11.
8.2. Wszelkie pytania i uwagi można kierować na adres e-mail Organizatora:
program@absolwent.umk.pl.
8.3. Złamanie ustaleń regulaminu Konkursu przez Uczestnika będzie oznaczało jego
wykluczenie z uczestnictwa w Konkursie.
8.4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą
odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

