REGULAMIN KONKURSU „Quiz: 20 lat KPK”
§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem konkursu jest Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii
Europejskiej w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk, z
siedzibą przy ul. Krzywickiego 34, 02-078 w Warszawie (KPK).
2. Konkurs rozpoczyna się 24.01.2018 r., a kończy się 31.12.2018 r. o godzinie 00:00. Okres ten
nie obejmuje czasu niezbędnego do ogłoszenia zwycięzców i wydania nagród.
3. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach
hazardowych (Dz. U. z 2009 Nr 201 poz. 1540 z późn. zm.).
§2
WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, zamieszkałe na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, które posiadają pełną zdolność do czynności prawnych.
2. W konkursie nie mogą wziąć udziału pracownicy Krajowego Punktu Kontaktowego
Programów Badawczych Unii Europejskiej, członkowie sieci KPK, ani członkowie ich
najbliższych rodzin.
3. Udział w Konkursie i związane z nim udostępnienie danych przez Uczestnika są całkowicie
dobrowolne. Osoba, która przystąpiła do Konkursu jest związana postanowieniami
Regulaminu i je akceptuje oraz wyraża zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych w celu
przeprowadzenia Konkursu przez Organizatora.
§3
ZASADY KONKURSU
1. Konkurs ma charakter dwuetapowy.
2. Wzięcie udziału w Konkursie polega na udzieleniu odpowiedzi na 3 pytania konkursowe o
charakterze zamkniętym i przesłaniu jej w prywatnej wiadomości na FanPage KPK na portalu
Facebook z podaniem swojego adresu e-mail i danych kontaktowych lub na skrzynkę mailową
KPK: promocja@kpk.gov.pl.
3. Zestaw 3 pytań będzie pojawiał się pod koniec każdego miesiąca na FanPage KPK na
Facebooku, uczestnicy będą mieli 5 dni na przesłanie odpowiedzi.
§4
ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU I PRZYZNANIE NAGRÓD
1. Po zakończeniu quizu w danym miesiącu spośród nadesłanych prawidłowych odpowiedzi
losowany będzie zwycięzca, który otrzyma nagrodę. Osoby, które udzieliły najwięcej
prawidłowych odpowiedzi w ciągu roku będą mogły wziąć udział w losowaniu nagrody
głównej w grudniu 2018r.

2. W każdym miesiącu nagroda będzie określana w ogłoszeniu konkursu na Fanpage’u KPK na
portalu Facebook.
3. Nagrodą Główną będzie nagroda rzeczowa o wartości do 700 PLN.
4. Odbiór nagród przez Zwycięzców odbędzie się w indywidualnie ustalonych terminach z
Organizatorem w siedzibie Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE, tj.
przy ul. Krzywickiego 34 w Warszawie, lub za pomocą wysyłki pocztowej, której koszt pokryje
Organizator.
5. Organizator nie ponosi dodatkowych kosztów związanych z realizacją nagrody.
6. W przypadku braku kontaktu ze Zwycięzcą przez okres dłuższy niż 14 dni od dnia wyłonienia
go, traci on prawo do Nagrody Głównej na rzecz innego uczestnika Konkursu, wyłonionego w
ciągu kolejnych 7 dni przez Organizatora.
7. Uczestnicy Konkursu zgadzają się, w przypadku wygrania nagrody, na opublikowanie ich
danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz afiliacji na Fanpage’u KPK na
Facebooku.
8. Komunikacja ze zwycięzcami konkursu odbywać się będzie poprzez przesłanie prywatnej
wiadomości na portalu Facebook/Messenger lub przez pocztę e-mail.
§5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.kpk.gov.pl i jest jedynym
dokumentem określającym zasady Konkursu.
2. Organizator może wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku naruszenia przez
niego postanowień niniejszego Regulaminu.
3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się ogólnie obowiązujące przepisy
prawa polskiego, w tym odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

