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Regulamin wielkanocnej zabawy 
„Festiwalowe pisanki” 

§ 1  
Organizator i czas trwania  

1. Organizatorem  zabawy jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu z siedzibą w 
Toruniu przy ul. Gagarina 11. 

2. Zabawa odbywa się w ramach promocji 20. edycji Toruńskiego Festiwalu Nauki i Sztuki. 
3. Zabawa rozpocznie się w dniu 13 kwietnia 2022 r., o godz. 12:00, a zakończy 18 

kwietnia 2022 r. o godz. 23:59. 
4. Rozstrzygnięcie zabawy nastąpi 19 kwietnia 2022 r. 

 
§ 2  

Warunki uczestnictwa  
 

1. Zabawa ma charakter konkursu, w którym udział może wziąć każda pełnoletnia osoba, a 
także osoby niepełnoletnie za zgodą opiekuna prawnego.  

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przesłanie w okresie trwania konkursu za 
pośrednictwem wiadomości e-mail zgłoszenia konkursowego.  

3. Uczestnik zabawy zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem Konkursu. 
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działanie platformy Gather.Town, w której 

odbywa się zabawa. 
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia, które nie dotarły do niego 

z przyczyn od niego niezależnych, m.in. wskutek awarii łączy internetowych. 
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych lub danych 

osoby trzeciej przez Uczestników. Podanie nieprawdziwych danych skutkuje odebraniem 
prawa do nagrody. 

7. Udział w Konkursie jest bezpłatny. 
 

§ 3 
Zasady uczestnictwa 

1. Każdy Uczestnik ma prawo nadesłać tylko jedno zgłoszenie.  
2. Konkurs jest moderowany przez Organizatora. Moderacja w Konkursie polega na prawie 

Organizatora do niedopuszczenia do konkursu, bez konieczności poinformowania o tym 
Uczestnika, który narusza postanowienia zawarte w Regulaminie Konkursu. 

3. Zadaniem uczestnika jest odnalezienie 5 pisanek z literkami ukrytych na terenie 
wirtualnego miasteczka akademickiego na platformie Gather.Town: 
https://app.gather.town/app/lgAzn1O5vYeHp4Y2/e-UMK. Jednocześnie w przestrzeni 
może znajdować się 25 uczestników. Jeśli wejście do wirtualnego kampusu jest 
niemożliwe z powodu przekroczenia limitu uczestników, prosimy spróbować za kilka 
minut.  
Z liter należy ułożyć pięciowyrazowe zdanie, w którym każdy wyraz będzie zaczynał się 
na jedną ze znalezionych liter. Litery mogę pełnić też rolę łącznika. W zdaniu należy 
wykorzystać wszystkie litery. Tematem przewodnim zdania powinna być nauka lub 
sztuka. Gotowe zdanie należy przesłać jako zgłoszenie konkursowe na adres 
promocja@umk.pl. 

https://app.gather.town/app/lgAzn1O5vYeHp4Y2/e-UMK
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§ 4 
Wyłonienie zwycięzców i nagrody 

 
1. Ocena nadesłanych zgłoszeń i zgodności odpowiedzi na pytania konkursowe 

dokonywana będzie przez 3-osobowe jury złożone z osób wyznaczonych przez 
Organizatora. 

2. Organizator przewidział 8 (słownie: osiem) nagród głównych i 6 (słownie: sześć) 
wyróżnień.  

3. Nagrodę główną stanowi pakiet materiałów promocyjnych Toruńskiego Festiwalu Nauki 
i Sztuki: torba bawełniana i kubek z powłoką kredową, po której można pisać.  

4. Wyróżnienia stanowią materiały promocyjne Toruńskiego Festiwalu Nauki i Sztuki: 
szklane butelki. 

5. Zwycięzcy Konkursu nie mogą przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie.  

§ 5 
Ogłoszenie wyników i wydanie nagród 

 
1. Rozstrzygnięcie zabawy zostanie opublikowane na stronie internetowej Organizatora 

www.festiwal.torun.pl dnia 19 kwietnia 2022 r. 
2. O przyznaniu nagrody Laureaci zabawy zostaną powiadomieni w dniu rozstrzygnięcia 

Konkursu e-mailem przez Organizatora.  
3. Nagrody należy odebrać osobiście w biurze Działu Promocji i Informacji Uniwersytetu 

Mikołaja Kopernika w Toruniu, ul. Gagarina 11 (Rektorat, parter) do 21 kwietnia 2022 r., 
bądź w namiocie festiwalowym na terenie kampusu UMK podczas trwania Toruńskiego 
Festiwalu Nauki i Sztuki (22-24 kwietnia 2022).  

4. Odbiór nagrody za okazaniem dokumentu potwierdzającego tożsamość. 
5. Podanie nieprawdziwych lub niekompletnych danych zawartych w formularzu 

zgłoszeniowym będzie przyczyną odmowy wydania Uczestnikowi nagrody w przypadku 
wygranej. 

§ 6 
Postanowienia końcowe 

  
1. Wysyłając zgłoszenie, uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie: swojego imienia, 

nazwiska, informacji o otrzymanej nagrodzie oraz treści ułożonego zdania na stronach 
internetowych Organizatora oraz w innych środkach masowego przekazu, na potrzeby 
związane z podaniem wyników zabawy. 

2. Wypełniając zgłoszenie na Konkurs, uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich 
danych do celów związanych z przeprowadzeniem zabawy, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. 

3. Wypełnienie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. 
4. Regulamin znajduje się do wglądu na stronie www.festiwal.torun.pl oraz w siedzibie 

Organizatora, to jest w Dziale Promocji i Informacji UMK, w Toruniu przy ul. Gagarina 
11.  

5. Wszelkie pytania i uwagi można kierować na adres e-mail Organizatora: 
promocja@umk.pl. 

6. Złamanie ustaleń regulaminu Konkursu przez Uczestnika będzie oznaczało jego 
wykluczenie z uczestnictwa w Konkursie. 

http://www.festiwal.torun.pl/
http://www.festiwal.torun.pl/
mailto:promocja@umk.pl
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