Regulamin konkursu
„Pogłębianie relacji między studentami UKW a Samorządem Studenckim”

1. Postanowienia ogólne Konkursu:

•

organizatorem konkursu jest Samorząd Studencki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy,

•

konkurs odbywa się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej,

•

całkowity koszt konkursu ponosi organizator (Samorząd Studencki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego),

•
konkurs odbywa się w terminie 12.05.2018 r. od godziny 8:00 do 14.05.2018r. do godz.12:00 jest to okres,
w którym można wziąć udział w konkursie,
•

konkurs odbywa się na podstawie niniejszych warunków i rozporządzeń (tj. 2.,3.,4.).

2. Zasady i przebieg konkursu oraz wyłaniania zwycięzców:

•
uczestnikami konkursu nazywa się osoby, które ukończyły 18 lat, posiadają status studenta UKW oraz
spełniają warunki uczestnictwa w konkursie,
•
stworzenie komentarza dotyczącego wydarzenia Blokady „Łużyka” i umieszczenie go pod postem
konkursowym,
•

komentarz pod postem konkursowym jest „arkuszem” zgłoszeniowym,

•

zabrania się publikacji więcej niż jednego komentarza,

•
zabrania się wszelkich starań, które mogłyby spowodować zwiększenie się szans na wygraną jednostki,
tj. namawianie osób postronnych do nieuczestniczenia w konkursie lub edytowania, czy usuwania opublikowanych
postów,
•

niezastosowanie się do powyższych zasad oznacza całkowitą dyskwalifikację z konkursu,

wszelkie próby wymienione w powyższym podpunkcie będą natychmiast eliminowane, administrator
strony Komisji Promocji wraz z organizatorem protegują wszelkie próby zatrzymania takich zachowań w zakresie
prawa Kodeksu Cywilnego,

•

•

zwycięzcą konkursu nazywa się osobę, która uzyska najwięcej ilość reakcji pod swoim komentarzem,

•

zwycięzca zostanie ogłoszony na oficjalnym fanpage’u Parlamentu Samorządu Studenckiego,

•

organizator asygnuje 24h po zakończeniu terminu trwania konkursu na ogłoszenie wyników,

•

zwycięzca otrzymuje upominek podczas eventu Blokada „Łużyka”.

2.A. Warunki uczestnictwa konkursie:

•

udostępnienie naszego postu konkursowego

•

polubienie naszej strony na portalu Facebook

•

polubienie naszego postu konkursowego

•
stworzenie komentarza dotyczącego wydarzenia Blokady „Łużyka” i umieszczenie go pod postem
konkursowym
3. Upominki

•
W ramach nagrody głównej dla zwycięzcy konkursu przewiduje się upominek w wartości
nieprzekraczającej 110zł
4. Reklamacje:

•
reklamacje można zgłaszać bezpośrednio do Przewodniczącego Komisji Promocji, poprzez skrzynkę
mailową Komisji Promocji sspromocja@ukw.edu.pl lub poprzez wiadomości prywatne na stronie Parlamentu
Samorządu Studenckiego na Facebook’u,
•
zgłaszając reklamację uczestnik konkursu powinien podać stanowczy powód składania owej reklamacji
oraz zawrzeć swoje dane osobowe wraz z kontaktem.
5. Postanowienia końcowe:

•
napisanie komentarza lub dodanie reakcji w poście konkursowym jest jednoznaczne z akceptacją
regulaminu konkursu, dotyczy to każdego uczestnika konkursu (tj. osoby, która spełnia kryteria uczestnictwa w
konkursie)
Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na udostępnienie danych osobowych
uczestnika konkursu w publikowanym poście (w przypadku zwycięzcy w celu opublikowania wyników konkursu)
oraz użycia danych uczestnika konkursu do celów marketingowych.) W takim przypadku uczestnik konkursu
oświadcza, iż jest świadom wykorzystania tych danych do celów ogłoszenia wyników konkursu. Organizator w całości
deklaruje iż te dane będą wykorzystane tylko i wyłącznie w tym celu.

•

W kwestiach nieuregulowanych tym regulaminem zastosowanie mają
odpowiednie przepisy Polskiego Prawa.

