Regulamin konkursu
„SGGW dla środowiska”

I.

Postanowienia ogólne

1. Organizatorami konkursu są Rada Doktorantów SGGW oraz Szkoła Doktorska SGGW
zwani dalej Organizatorami.
2. Fundatorem nagrody są Organizatorzy.
3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez
Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez
Facebook, Inc.
4. Konkurs jest prowadzony na stronie https://www.facebook.com/doktoranci.sggw
(zwanej dalej “Fanpage”)
5. Informacje dotyczące konkursu będą pojawiać się również na stronie Szkoły
Doktorskiej
SGGW
(https://www.sggw.edu.pl/strona-glowna/nauka/szkoladoktorska/) oraz na Instagramie @radadoktorantow

II. Warunki uczestnictwa
1. W konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie (uczestnik powinien
mieć ukończone 18 lat).
2. Konkurs skierowany jest do wszystkich, bez ograniczenia wiekowego.
3. Konkurs trwa od 27.05.2021 od godziny 00:00 do 10.06.2021 do godziny
23:59.
4. Wyniki zostaną ogłoszone w dniu 13.06.2021 za pośrednictwem Fanpage’u i strony
Szkoły Doktorskiej, a także na Instagramie.
5. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie
strony lub aplikacji ze strony Facebook’a.
6. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość wydłużenia czasu trwania konkursu.
7. Warunkiem uczestnictwa jest poprawne zgłoszenie się poprzez wysłanie
wiadomości e-mail na adres rd.sggw@gmail.com zawierającej imię, nazwisko oraz
zdjęcie/screen dokumentujące wykonane zadanie konkursowe.

III. Zadanie konkursowe
1. Zadanie konkursowe polega na zebraniu śmieci z wybranego terenu lub terenów.
2. W konkursie zostanie wybranych 10 zwycięzców, po 5 w dwóch kategoriach (5 osób,
które zbiorą największą ilość śmieci oraz 5 osób, które sprzątając, przejdą najwięcej
kilometrów).
3. Ta sama osoba nie może wygrać w obu kategoriach.
4. Weryfikacja zwycięzców nastąpi na podstawie zdjęć z liczbą zebranych worków ze
śmieciami lub/i na podstawie screenów z aplikacji mierzących dystans.
5. Organizatorzy wyłonią zwycięzców z prawidłowo przygotowanych zgłoszeń
wysłanych na rd.sggw@gmail.com
6. Wyniki zostaną opublikowane na Fanpage’u i stronie internetowej Organizatorów.
7. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru nagrody
za pośrednictwem wiadomości wysłanej na adres e-mail.

IV. Nagroda
1. Nagrodami w konkursie są zestawy gadżetów Szkoły Doktorskiej SGGW
2. Nagrodę można odebrać w siedzibie Rady Doktorantów Szkoły Doktorskiej SGGW
(ul. Nowoursynowska 161, 02-787 Warszawa, akademik IKAR, pok. 103) lub na
wniosek Zwycięzcy może zostać przesłana pocztą.
3. Nagrodę należy odebrać nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia
wyników. Po upływie tego terminu nagroda traci ważność.
4. Organizatorzy mają prawo podać dane Zwycięzcy na Fanpage.
5. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za brak możliwości przekazania
nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim przypadku nagroda
przepada.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przy
zgłoszeniu, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą
odszukanie Uczestnika, któremu przyznano nagrodę.
Postanowienia końcowe
1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego
trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage’u.
2. Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu
oraz zgodą na upowszechnianie przesłanych zdjęć i screenów na Facebook’u,
Instagramie oraz stronie internetowej Organizatorów.

