
 

 

 
 

REGULAMIN LOSOWANIA NAGRÓD W KONKURSIE 
„Noc u Przyrodników” 

organizowanego w ramach Nocy Uniwersytetów 2014 
 
 

 
 

I Postanowienia ogólne 
 

1. Organizatorem konkursu jest Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie z siedzibą Lublinie 
przy ul. Akademickiej 13, 20-950 Lublin, zwany dalej Organizatorem.  
 
2. Regulamin konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie: 
www.up.lublin.pl/noc2014. 

 
II Cel 

 
1. Celem konkursu jest promocja projektów i wydarzeń popularnonaukowych 
organizowanych przez Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie w ramach Nocy 
Uniwersytetów 2014.  

 
 

III Zasady konkursu 
 

1. Konkurs polega na zbieraniu stempli pieczątek za udział w wykładach i warsztatach 
popularno-naukowych w ramach sekcji tematycznych organizowanych na Uniwersytecie 
Przyrodniczym w Lublinie:  

 Festiwal Podróżniczy u Przyrodników   

 POPularna nauka 

 Wiem, co jem (część wykładowa) 

 Biblioteka dla każdego  

 Noc Głęboka 

2. Termin zbierania pieczątek wyznacza się na: 30 maja 2014 r. do od godziny 19:00 do 
23:00. 
 
3. Dokładne dane teleadresowe tj. tytuły wykładów i warsztatów oraz adres, gdzie można 
uzyskać stempel pieczątki znajdują się na stronie internetowej: 
http://www.up.lublin.pl/noc2014/  

http://www.up.lublin.pl/noc2014
http://www.up.lublin.pl/noc2014/


 

 

 
 4.  Pieczątki należy zbierać na kartach, które będą dostępne w siedzibie Organizatora w 
dniu 30 maja br. przed salami będącymi miejscem wydarzeń. Pieczątki będą podbijane 
każdorazowo po zakończeniu wykładu lub warsztatu osobom w nim uczestniczącym. 
 
5. Po wypełnieniu karty tj. zdobyciu minimum dwóch  pieczątek oraz podpisaniu swoim 
imieniem i nazwiskiem, stanowi ona kupon konkursowy.  
 

IV Warunki uczestnictwa 
 

1. Konkurs ma charakter lokalny i jest otwarty dla wszystkich osób fizycznych, za 
wyjątkiem osób wymienionych w części VI, punkt 2. 
 
2. Osoby niepełnoletnie, które biorą udział w konkursie, muszą na karcie uzyskać 
pisemną zgodę rodziców bądź prawnych opiekunów na udział w konkursie.  
 
3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wrzucenie kuponu konkursowego do urny 
znajdującej się przed salą 301, budynek AGRO II, ul, Akademicka 15, Lublin, do godziny 
23:00. 
 
4. Każdy uczestnik konkursu może złożyć tylko jeden kupon konkursowy. 
 
5. Losowanie zostanie przeprowadzone przez komisję konkursową podczas oficjalnego 
zakończenia wydarzeń Nocy Uniwersytetów na Uniwersytecie Przyrodniczym w  Lublinie o 
godzinie 23:05, w sali 301, budynek AGRO II, ul, Akademicka 15, Lublin. 
 
6.  Odbiór wygranej nastąpi bezpośrednio w trakcie oficjalnego zakończenia.                         
W przypadku nieobecności osoby, której kupon konkursowy zostanie wylosowany, 
nagroda wraca do puli i stanowi przedmiot ponownego losowania, aż do momentu 
wręczenia jej osobie, której kupon konkursowy zostanie wylosowany i która będzie 
obecna na sali.  
 
7. Zwycięzca nagrody zobowiązany jest do podpisania protokołu przekazania nagrody, 
który będzie dostarczony przez Organizatora wraz z nagrodą.  
 
 

V Nagrody 
 

1. Nagrodami w konkursie są cztery czytniki książek – ebooki  marki KINDLE. Wszystkie 
nagrody są równorzędne. Jeden uczestnik konkursu może wygrać tylko jedną nagrodę. 
 
2. Nagrody nie podlegają zamianie na inne ani zamianie na ekwiwalent pieniężny.  



 

 

 
VI Postanowienia końcowe 

 
1. W sprawach nieujętych w niniejszym regulaminem, jak również o zapisach regulaminu 
budzących wątpliwości rozstrzygać będzie Organizator.  
 
2. Z udziału w Konkursie są wykluczeni pracownicy Organizatora  bezpośrednio 
zaangażowani w przeprowadzenie wydarzeń organizowanych w ramach Nocy 
Uniwersytetów na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie jako koordynatorzy, prelegenci 
lub osoby wspierające przeprowadzenie konkursu.  
 

2.1. Organizator nie jest obowiązany do uzyskania od uczestników Konkursu 

pisemnych oświadczeń dotyczących spełnienia powyższego warunku.  

3. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu bez podania 
przyczyn. Informacja o ewentualnych zmianach będzie publikowana wyłącznie na stronie 
internetowej www.up.lublin.pl/noc2014   
 
4. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody 
na przetwarzanie przez Organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w 
celach marketingowych Organizatora /ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych 
osobowych (Dz. U. Nr 101 poz. 926 z póz. zm.). Osoby uczestniczące w konkursie 
potwierdzają swoją zgodę na powyższe w formie złożenia do Organizatora wypełnionego 
i podpisanego kuponu konkursowego.  
 
5. Regulamin wchodzi w życie z dniem: 26.05.2014 r.  
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