Wrocław, 21.11 2018

REGULAMIN KONKURSU WIEDZY Z INFOGRAFIK KRD
w ramach projektu GO!PhD
1. Postanowienia ogólne:
1.1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem” określa warunki i zasady Konkursu Wiedzy
z Infografik KRD, zwanego dalej „Konkursem”.
1.2. Organizatorem Konkursu jest Krajowa Reprezentacja Doktorantów z siedzibą przy ul.
Koszykowa 60/62 lok. 11, 00-673 Warszawa, zwany dalej „Organizatorem”.
1.3. Konkurs skierowany jest do osób posiadających status doktoranta w rozumieniu prawa
obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej,
1.4. Miejscem przeprowadzenia Konkursu jest Wielofunkcyjna hala sportowa AWF Wrocław,
Aleja Ignacego Jana Paderewskiego 35, 51-612 Wrocław.
1.5. Konkurs odbędzie się w dniu 24.11.2018 o godz. 14:00.
2. Warunki uczestnictwa w konkursie:
2.1. Uczestnikiem Konkursu może zostać jedynie osoba posiadająca status doktoranta w
rozumieniu prawa obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej,
2.2. Aby zostać uczestnikiem konkursu należy spełnić jednocześnie wszystkie poniższe warunki:
2.2.1.Przybyć na miejsce Konkursu w czasie jego trwania,
2.2.2.Rozwiązać test przeprowadzany na żywo za pośrednictwem systemu Kahoot lub innego
systemu/aplikacji informatycznej,
2.3. Aby rozwiązać test wskazany w punkcie 2.2.2. niezbędne jest posiadanie ze sobą urządzenia
z systemem Android lub iOS z dostępem do Internetu. Organizator nie zapewnia urządzeń
służących do rozwiązania testu ani dostępu do Internetu.
3. Wybór zwycięzcy:
3.1. W wyniku niniejszego konkursu zostanie wyłonionych co najmniej 3 (słownie: trzech)
zwycięzców,
3.2. Zwycięzcami zostają osoby, które uzyskają najwyższy wynik punktowy ustalony na
podstawie ilości prawidłowych odpowiedz z uwzględnieniem czasu ich udzielenia,
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3.2.1.W razie wątpliwości w wytypowaniu zwycięzców, Organizator zastrzega sobie prawo do
wyłonienia zwycięzcy.
3.3. Zwycięzcy konkursu zostaną ogłoszeni bezpośrednio po zakończeniu konkursu, lub przy
pojawieniu się wątpliwości najpóźniej w dniu 27 listopada 2018 i/lub na stronie
facebook’owej Organizatora (https://www.facebook.com/KRDedupl/).
4. Nagroda:
4.1. Nagrody otrzymują jedynie zwycięzcy Konkursu,
4.2. Nagrodą w konkursie jest pendrive o pojemności 16 GB w formie karty,
4.2.1.Nagrody będą do odbioru osobistego bezpośrednio po zakończeniu konkursu i
ogłoszeniu wyników.
4.3. Zabroniona jest odsprzedaż nagród.
5. Przetwarzanie danych osobowych:
5.1. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez
Organizatora danych osobowych uczestnika na potrzeby Konkursu, w szczególności na
publiczne podanie imion i nazwisk oraz publikację wizerunku, zgodnie z Ustawą z dnia 10
maja 2018 r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. 2018 poz. 1000),
6. Postanowienia końcowe:
6.1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu i miejsca Konkursu.
6.2. Organizator nie gwarantuje, że strony sieci internetowych oraz kanały komunikacji
elektronicznej będą wolne od zakłóceń lub błędów.
6.3. Spory związane z Konkursem będą rozpatrywane przez Organizatora, a jego decyzje w tym
zakresie będą wiążące i ostateczne.
6.4. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień Regulaminu.
6.5. Organizatorowi przysługuje prawo unieważnienia Konkursu i nie wyłonienia zwycięzcy.
6.6. Uczestnicy nie będą zgłaszać roszczeń finansowych za wykorzystanie ich wizerunku w celach
marketingowych związanych z promowaniem „V Ogólnopolskich Mistrzostw Doktorantek i
Doktorantów w Siatkówce Halowej”, konkursu z infografik KRD oraz strony facebook’owej i
internetowej Organizatora.
6.7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy związane z brakiem możliwości
skontaktowania się ze zwycięzcą Konkursu.

6.8. Szczegóły dotyczące rywalizacji w ramach konkursu zostaną podane zaraz przed jej
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rozpoczęciem.

