
UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE 

Wydział Chemii 

 

 

Rada Wydziałowa Samorządu Studentów Wydziału Chemii UMCS    

 Curie  

 

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO 
„ZE ŚMIECHEM NA ZAJĘCIACH ZDALNYCH” NA PORTALU 

SPOŁECZNOŚCIOWYM FACEBOOK 
 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

1. Warunki Konkursu określa niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”). 

2. Organizatorem konkursu (zwanym dalej “Konkursem”) jest Rada 

Wydziałowa Samorządu Studentów Wydziału Chemii Uniwersytetu Marii 

Curie-Skłodowskiej w Lublinie (zwana dalej „Organizatorem”). 

3. Fundatorem nagrody jest Centrum Promocji UMCS. 

4. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników 

Konkursu jest Organizator. 

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne  

do przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu. Udostępnione dane mogą 

być modyfikowane przez Uczestnika.  

6. Konkurs nie jest stworzony, administrowany, wspierany ani sponsorowany 

przez Facebook. 

7. Konkurs jest prowadzony na stronie: 

https://www.facebook.com/rwss.chemia/ (zwanej dalej “Fanpage”).  

8. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu sprawuje Organizator. 

 
§ 2. UCZESTNICY KONKURSU 

 
1. Uczestnikami konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, posiadające 

pełną zdolność do czynności prawnych, posiadające aktywne konto  

w serwisie Facebook.com; które zaakceptowały niniejszy Regulamin 

(dalej: „Uczestnik”) i są studentami bądź pracownikami Uniwersytetu Marii 

Curie-Skłodowskiej w Lublinie. 

2. Uczestnik oświadcza, że wyraził zgodę na przetwarzanie swoich danych 

osobowych na rzecz działań związanych z Konkursem, a także 

zaakceptował postanowienia niniejszego Regulaminu oraz zobowiązuje 



 

 

 

się do przestrzegania zasad Regulaminu, oraz portalu społecznościowego 

Facebook.  

3. Nieprzestrzeganie przez Uczestnika zasad umieszonych w Regulaminie 

skutkuje dyskwalifikacją z Konkursu. 

4. Uczestnik może zgłosić tylko jedną historię konkursową. 

 
 

§ 3. MIEJSCE I DATA PRZEPROWADZENIA KONKURSU 
 

1. Konkurs jest dostępny w formie postu konkursowego (dalej: „post 

konkursowy“) na portalu społecznościowym Facebook na Fanpage’u 

Organizatora. 

2. Konkurs trwa od dnia 9 czerwca 2021r. godz. 00:00 do 14 czerwca 2021 

godz. 20:00. 

 
§ 4. ZASADY KONKURSU 

 
1. Zadaniem Uczestnika jest umieszczenie w komentarzu pod postem 

konkursowym krótkiej historii zawierającej maksymalnie 1000 znaków 

związanej z tematem konkursu.  

2. Dostęp do Konkursu jest bezpłatny i wymaga rejestracji na portalu 

społecznościowym Facebook.  

 
 

§ 5. NAGRODY 
 

1. O przyznaniu nagrody decyduje Organizator w oparciu o decyzję jury, 

składającego się z 3 członków Samorządu Studentów Wydziału Chemii 

Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie powołanych przez 

Organizatora. 

2. Każdy z członków jury może przyznać punkty w skali 0-5 dla każdej historii 

konkursowej, punkty dla każdej historii są sumowane i wygrywają autorzy 

historii, które zdobyły najwięcej punktów.  

3. Spośród nadesłanych odpowiedzi Organizator wyłoni 3 zwycięzców 

wybranych przez powołane jury. 

4. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach 

odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości prywatnej, wysłanej  



 

 

 

na Facebooku w ciągu 7 dni roboczych od momentu zakończenia 

konkursu. 

5. Zwycięzcy nie przysługuje prawo do wymiany nagrody na inną bądź  

na ekwiwalent pieniężny. 

6. Publiczna informacja o wygranej zostanie również umieszczona  

w oddzielnym poście na Fanpage’u Organizatora. 

 
§ 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
1. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie 

Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem 

oraz regulaminem Facebooka, a w szczególności uczestników, którzy:  

o zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem  

lub Regulaminem dostępnym na portalu Facebook  

(w szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno  

w warstwie tekstowej, jak i graficznej); 

o nie są studentami bądź pracownikami Uniwersytetu  

Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie; 

 
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie 

podczas trwania Konkursu. O zmianach tych zostanie zamieszczona 

informacja na Fanpage’u Organizatora.  

 

 

 

 

 

 


