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Regulamin konkursu NANOPOLIS: QUAESTIO 
 

§ 1  
Organizator i czas trwania  

 

1. Organizatorem konkursu NANOPOLIS: QUAESTIO jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika 
w Toruniu – Program „Absolwent UMK” z siedzibą w Toruniu przy ul. Gagarina 11. 

2. Celem organizatorów jest popularyzacja nauki i promocja Uniwersytetu Mikołaja 
Kopernika w Toruniu. 

3. Konkurs odbywa się w ramach obchodów 20-lecia Programu „Absolwent UMK”. 
4. Konkurs odbywa się w terminie 6.12.2021 - 31.01.2021. 

 
 

§ 2  
Zasady konkursu 

 
1. Uczestnikiem konkursu może być każda zainteresowana osoba. 
2. Zadanie konkursowe polega na wymyśleniu pytania do naukowca/naukowczyni. 
3. Uczestnik w zgłoszeniu wskazuje szkołę podstawową, która jego zdaniem powinna 

otrzymać zestaw promocyjny UMK, z przeznaczeniem na nagrody dla najzdolniejszych 
uczniów.  
 

§ 3 
Nagrody 

 
1. Do wygrania przeznaczonych jest: 

a. 10 książek dla uczestników (nagroda indywidualna) – autorów najciekawszych 
pytań. 

b. 100 zestawów promocyjnych UMK dla szkół (upominek dla szkoły) – według 
kolejności zgłoszeń. 

2. Zestaw promocyjny UMK dla szkół składa się z: 2 egzemplarzy interaktywnej książki 
"NANOPOLIS. Uniwersum przez lupę", 5 egzemplarzy papierowego modelu Mikołaja 
Kopernika do samodzielnego składania. 

 

§ 4 

Warunki uczestnictwa  
 

1. Zgłoszenie następuje poprzez wypełnienie elektronicznego zgłoszenia. 
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia, które nie dotarły do niego 

z przyczyn od niego niezależnych, m.in. wskutek awarii łączy internetowych. 
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3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych lub danych 
osoby trzeciej przez Uczestników. Podanie nieprawdziwych danych skutkuje odebraniem 
prawa do nagrody. 

4. Udział w Konkursie jest bezpłatny. 
5. 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 

Wyłonienie zwycięzców i przekazanie nagród 
 
1. W przypadku nagród indywidualnych ocena nadesłanych zadań konkursowych 

dokonywana będzie przez 3-osobowe jury złożone z osób wyznaczonych przez 
Organizatora. 

2. W przypadku upominków dla szkół o ich przyznaniu decydować będzie kolejność 
zgłoszeń.  

3. Jedna szkoła może otrzymać tylko jeden upominek – zestaw promocyjny UMK dla 
szkół, niezależnie od tego, ile razy zostanie zgłoszona. 

4. W przypadku zgłoszenia mniejszej liczby szkół niż 100 organizator zastrzega sobie 
prawo do powtórzenia konkursu w późniejszym terminie. 

5. Nagrody zostaną dostarczone na koszt organizatora. 

 
§ 6 

Ogłoszenie wyników i wydanie nagród 
 
1. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w terminie do 15.02.2022.  
2. Książki zostaną rozesłane do szkół niezwłocznie po rozstrzygnięciu konkursu, najpóźniej 

w ciągu miesiąca od dnia rozstrzygnięcia konkursu.  
 

§ 7 
Postanowienia końcowe 

 

1. Wypełnienie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. 
2. Regulamin znajduje się do wglądu na stronie www.umk.pl oraz w siedzibie Organizatora, 

to jest w Dziale Promocji i Informacji UMK, w Toruniu przy ul. Gagarina 11.  
3. Wszelkie pytania i uwagi można kierować na adres e-mail Organizatora: 

program@absolwent.umk.pl. 
4. Złamanie ustaleń regulaminu Konkursu przez Uczestnika będzie oznaczało jego 

wykluczenie z uczestnictwa w Konkursie. 

http://www.umk.pl/
mailto:program@absolwent.umk.pl
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