Regulamin konkursu rebusowego
Rozdział I
Organizator i czas trwania konkursu
§1
Organizatorem konkursu (zwanym dalej Organizatorem) “Rebusowe wyzwania” (zwanym dalej Konkursem) jest Fundacja Studentów i Absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie ACADEMICA z siedzibą w Krakowie, pod adresem ul. Rostafińskiego 10, 30-072 Kraków, zarejestrowana w
Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000011379.

§2
Organizator powierza wykonanie Konkursu w ramach 15. Studenckiego Festiwalu Informatycznego (zwanego dalej SFI) Kołom Naukowym czterech krakowskich uczelni:
— Akademii Górniczo-Hutniczej
— Politechniki Krakowskiej
— Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
— Uniwersytetu Jagiellońskiego

§3
Konkurs rozpoczyna się dnia 14 lutego 2019 i trwa do 11 marca 2019.

Rozdział II
Warunki uczestnictwa
Uczestnikiem Konkursu mogą zostać wyłącznie osoby fizyczne posiadające konto w serwisie Facebook,
którego dane są zgodne z dowodem tożsamości. Dodatkowo, wymagane jest polubienie profilu SFI
(fb.com/sfikrakow).

§4
Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora oraz studenci będący organizatorami
SFI.

§5
Uczestnikami Konkursu nie mogą być osoby zablokowane na profilu SFI.

§6
Udział w Konkursie jest bezpłatny.
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Rozdział III
Zasady Konkursu
§7
Celem Konkursu jest odgadnięcie imienia i nazwiska prelegenta 15. Studenckiego Festiwalu Informatycznego na podstawie rebusu zamieszczonego na profilu SFI na Facebooku. W trakcie trwania Konkursu
zostanie zamieszczonych wiele rebusów. Każdy post konkursowy będzie zawierał tag “#rebusowewyzwania”.

§8
Jedyną dopuszczalną formą uczestnictwa w Konkursie zamieszczenie komentarza pod postem konkursowym. Do każdego posta można zamieścić tylko jeden komentarz.

§9
Na odgadnięcie rebusu uczestnicy mają 24 godziny od momentu opublikowania postu. Po tym czasie
rebus uznaje się za nierozwiązany i kolejne zgłoszenia nie będą brane pod uwagę.

§ 10
Zwycięzcą Konkursu zostaje osoba, która jako pierwsza zamieści komentarz zawierający poprawne imię
i nazwisko prelegenta, którego dotyczy dany rebus.

§ 11
Zwycięzcą Konkursu można zostać tylko raz. Jeżeli dana osoba już raz poprawnie rozwiązała rebus to
kolejne jej zgłoszenia są pomijane.

§ 12
Zwycięzca konkursu zostanie poinformowany o poprawnym rozwiązaniu rebusu poprzez zamieszczenie
odpowiedzi do komentarza zawierającego poprawne rozwiązanie przez profil SFI w serwisie Facebook.

§ 13
Organizator zastrzega sobie prawo do upublicznienia imienia i nazwiska zwycięzców Konkursu zarówno
w formie elektronicznej jak i pisemnej.

Rozdział IV
Nagrody
§ 14
Nagrodą za poprawne odgadnięcie rebusu jest bluza z logo SFI.

§ 15
Nagroda zostanie wręczona podczas bloku rozdania nagród w ramach 15. Studenckiego Festiwalu Informatycznego. Nieobecność na bloku rozdania nagród równoznaczna jest z rezygnacją z odbioru nagrody.

§ 16
Zwycięzca Konkursu zobowiązany jest do udostępnienia danych osobowych, tj. imienia i nazwiska, związanych z przekazaniem nagrody.
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§ 17
Zwycięzca Konkursu zobowiązany jest do podpisania protokołu odbioru nagrody. Przy podpisywaniu
protokołu odbioru nagrody niezbędne jest okazanie dowodu tożsamości. Odmowa podpisania protokołu
równoznaczna jest z rezygnacją z odbioru nagrody.

§ 18
Nie ma możliwości wymiany nagrody na jej równowartość pieniężną, ani też przeniesienia nagrody na
osobę trzecią.

Rozdział V
Postanowienia końcowe
§ 19
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, o czym niezwłocznie poinformuje
uczestników publikując stosowną informację na profilu SFI na Facebooku.

§ 20
Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora na
potrzeby Konkursu zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku. Dane
będą przetwarzane jedynie w celu prowadzenie rejestru uczestników Konkursu oraz przekazania nagrody.

§ 21
Zamieszczenie komentarza pod postem konkursowym jest równoważne akceptacji niniejszego Regulaminu.

§ 22
W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyzję podejmuje Organizator.

§ 23
Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu.

§ 24
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu.
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