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Regulamin konkursu NANOPOLIS 
 

§ 1  
Organizator i czas trwania  

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

2. Konkurs odbywa się w ramach obchodów 20-lecia Programu „Absolwent UMK”. 
3. Konkurs odbywa się w czterech odsłonach, w terminach:  

a) Nanopolis: Futuro 6.11.2021 – 30.11.2021 
b) Nanopolis: Verbo 6.12.2021 - 31.12.2021 
c) Nanopolis: Eksperimento 6.01.2022 – 31.12.2022 
d) Nanopolis: Floro 6.02.2022 - 28.02.2022 

e) Rozstrzygnięcie każdej odsłony odbywa się osobno, w terminie do 15 dnia kolejnego 
miesiąca.  

 
§ 2  

Warunki uczestnictwa  
 

1. We wszystkich odsłonach konkursu udział może wziąć każdy zainteresowany.  
2. Połowa nagród w każdej odsłonie konkursu zagwarantowana jest dla uczestników 

Programu „Absolwent UMK”, legitymujących się Kartą Absolwenta UMK. 
3. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wykonanie zadania konkursowego i 

wypełnienie zgłoszenia internetowego pod adresem wskazanym przez organizatora.  
4. Uczestnik Konkursu zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem Konkursu.  
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia, które nie dotarły do niego 

z przyczyn od niego niezależnych, m.in. wskutek awarii łączy internetowych. 
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych lub danych 

osoby trzeciej przez Uczestników. Podanie nieprawdziwych danych skutkuje odebraniem 
prawa do nagrody. 

7. Udział w Konkursie jest bezpłatny. 
 

§ 3 
Zasady uczestnictwa 

1. Uczestnik ma prawo nadesłać zgłoszenie do każdej odsłony konkursu, ale nagrodę może 
wygrać tylko jeden raz. 

2. 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. 

 

§ 4 

Wyłonienie zwycięzców i nagrody 
 
1. Ocena nadesłanych zadań konkursowych dokonywana będzie przez 3-osobowe jury 

złożone z osób wyznaczonych przez Organizatora. 

2. W każdej odsłonie nagrodę otrzyma 20 uczestników konkursu, których zadania zostaną 

ocenione najwyżej.  
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3. Nagrodę o wartości około 70 zł stanowi książka „Nanopolis. Uniwersum przez lupę” i bawełniana 

torba z wizerunkiem Mikołaja Kopernika.  

4. Jury może przyznać również dowolną liczbę wyróżnień. 

5. Zwycięzcy Konkursu nie mogą przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie.  

§ 5 
Ogłoszenie wyników i wydanie nagród 

 
1. Rozstrzygnięcie każdej odsłony konkursu zostanie opublikowane na stronie internetowej 

Organizatora www.absolwent.umk.pl do dnia 15 kolejnego miesiąca.  
2. Laureaci każdej odsłony zostaną powiadomieni w dniu rozstrzygnięcia Konkursu 

telefonicznie lub e-mailem przez Organizatora o przyznaniu nagrody.  
3. Sposób przekazania nagrody zostanie ustalony indywidualnie ze zwycięzcami odsłony.  
4. Podanie nieprawdziwych lub niekompletnych danych zawartych w formularzu 

zgłoszeniowym będzie przyczyną odmowy wydania Uczestnikowi nagrody w przypadku 
wygranej. 

§ 6 
Postanowienia końcowe 

  
1. Wypełniając zgłoszenie, uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie: swojego imienia, 

nazwiska oraz imienia, wieku i wizerunku swojego dziecka, nazwy ukończonego na UMK 
kierunku studiów oraz treści wykonanego zadania na stronach internetowych 
Organizatora oraz w innych środkach masowego przekazu, na potrzeby związane z 
podaniem wyników Konkursu. 

2. Wypełnienie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. 
3. 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.  
4. Wszelkie pytania i uwagi można kierować na adres e-mail Organizatora: 

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

wykluczenie z uczestnictwa w Konkursie. 
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