Regulamin quizu
„Mistrz Erasmusa”

§1 Postanowienia ogólne
1. Organizatorem quizu „Mistrz Erasmusa”, na platformie Google jest Biuro Współpracy
Międzynarodowej Akademii Ignatianum w Krakowie , z siedzibą: w Krakowie (31-501), przy ul.
Kopernika 26, zwana dalej „Organizatorem”, [dalej: „Organizator”].
2. Google nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg quizu. Wszelkie roszczenia związane z
quizem należy kierować wyłącznie do Organizatora quizu.
3. Quiz organizowany jest wyłącznie za pośrednictwem platformy Google.
4. Udział w quizie jest nieodpłatny.
5.

Quiz

trwa

w

dniu:

16.10.2020

od

godziny

18:00

do

godziny

18:20.

W wyjątkowych sytuacjach Organizator quizu może przedłużyć lub przerwać trwanie quizu,
w określonym przez siebie zakresie, o czym poinformuje uczestników quizu na fanpage’u wydarzenia.

§2 Uczestnicy quizu
1. W quizie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności
prawnych.
2. Warunkiem wzięcia udziału w quizie jest:
- posiadanie aktualnego statusu studenta Akademii Ignatianum w Krakowie,
- wykonanie zadania konkursowego,
-przestrzeganie

regulaminu

Google,

znajdującego

pod

adresem

https://policies.google.com/terms?hl=pl
3. Przystępując do quizu Uczestnik oświadcza, że akceptuje regulamin quizu oraz wyraża zgodę na
przetwarzanie danych osobowych (adres e-mail, imię nazwisko, numer albumu, adres IP) na potrzeby
quizu oraz na rozpowszechnianie treści Zgłoszenia.
4. Przystępując do quizu Uczestnik potwierdza, że:
a) akceptuje postanowienia Regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych
w zakresie i w celach wskazanych w Regulaminie,
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b) zwalnia platformę Google z wszelkiej odpowiedzialności związanej z quizem.

§3 Zasady quizu
1. W celu wzięcia udziału w quizie należy udzielić jak największej liczby poprawnych odpowiedzi na
pytania zadane w quizie w dniu 16 października między godziną 18:00 a 18:20. O zwycięstwie będzie
również decydowała kolejność przesłanego formularza quizu.
2. Przystępując do quizu poprzez udostępnienie swojego adresu e-mail, imienia nazwiska, numeru
albumu i udzielenie odpowiedzi na pytania zawarte w quizie uczestnik oświadcza, że zapoznał się i
akceptuje regulamin quizu.
3. Zadaniem uczestników jest udzielenie odpowiedzi na pytania zawarte w quizie, 16 października w
godzinach od 18.00 do 18.20.
4. Każdy użytkownik może wziąć udział w quizie tylko jeden raz.
5. Quiz przebiega następująco:
a) 16.10.2020, o godz. 18:00 organizator udostępnia w poście w wydarzeniu #ErasmusDays 2020
@Ignatianum link do quizu.
b) 16.10.2020 od godziny 18:00 do 18:20 – Uczestnicy mogą odpowiadać na pytania zawarte w quizie.
c) 19.10.2020 r.- jury obraduje, aby wyłonić zwycięzców.
d) 19.10.2020 r.- jury kontaktuje się drogą mailową ze zwycięzcą quizu.
e) najpóźniej w dniu 21.10.2020 r. zostaną opublikowane wyniki quizu w poście na profilu Facebook
organizatora.
6. Termin odbioru nagrody zostanie ustalony drogą mailową ze zwycięzcą.
8. Uczestnikom quizu nie przysługuje prawo do ekwiwalentu pieniężnego lub innego rzeczowego w
stosunku do nagrody.
§4 Nagrody
1. W quizie wyłoniony zostanie jeden zwycięzca.
2. Nagrodą w quizie jest zestaw gadżetów AIK.
3. Organizator przygotował 1 nagrodę w ramach quizu.
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4. Organizator może przyznać również inne nagrody, jeśli uzna, że więcej osób zasługuje na
wyróżnienie.
5. Jury (w skład, którego będą wchodzić osoby z ramienia Organizatora) będzie oceniało poprawność
odpowiedzi udzielonych na pytania zawarte w quizie. Uczestnik, który udzieli największej liczby
poprawnych odpowiedzi wygrywa quiz.
6. Nagrody mogą zostać odebrane w Biurze Współpracy Międzynarodowej Akademii Ignatianum, ul.
Kopernika 26, pokój 104.

§5 Prawa Autorskie i inne
1. W momencie przesłania odpowiedzi na pytania zadane w quizie organizatorowi, Organizator
nabywa własność do odpowiedzi udzielonych przez Uczestnika quizu.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji adresów mailowych i numerów albumów oraz do
usuwania ich bez podania przyczyny. §5 ust. 3 stosuje się odpowiednio.
3. W przypadku uzasadnionego podejrzenia oszustwa, naruszenia cudzych praw autorskich lub innych
praw osób trzecich oraz innych naruszeń Regulaminu Quizu i Regulaminu Google, Organizator może
podjąć decyzję o zdyskwalifikowaniu Zgłoszenia lub Zgłoszeń Uczestnika w quizie. Podejrzenia
naruszeń należy zgłaszać na adres: iro@ignatianum.edu.pl lub pocztą na adres: Biuro Współpracy
Międzynarodowej Akademii Ignatianum w Krakowie, ul. Kopernika 26, 31-501 Kraków.
4. W szczególnych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia quizu.

§6 Reklamacje i postanowienia końcowe
1. Reklamacje związane z quizem mogą być zgłaszane wyłącznie w formie pisemnej, pod rygorem
nieważności, listem poleconym z wyraźną datą stempla pocztowego na adres Organizatora,
z dopiskiem "Reklamacja” w terminie 3 dni od zaistnienia podstawy reklamacji, lecz nie później niż do
21.10.2020 r. Reklamacje nadesłane pod tym czasie nie będą rozpatrywane.
2. Organizator rozpatruje reklamacje na podstawie niniejszego regulaminu, w terminie do 3 dni od daty
wpłynięcia reklamacji. Za przekazanie odpowiedzi na reklamację w terminie uznaje się wysłanie listu
poleconego z odpowiedzią w tym terminie. Organizator może wymagać dodatkowych oświadczeń od
użytkownika w celu uprawdopodobnienia podstawy reklamacji.
3. Decyzje Organizatora w przedmiocie reklamacji podejmowane będą w formie pisemnej.
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4. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego, ewentualne spory będą rozstrzygane przez sąd
powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.
5. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą przy zachowaniu zasad określonych w ustawie
o ochronie danych osobowych wyłącznie w celu przeprowadzenia quizu, w szczególności wyboru
Laureatów i wydania nagród oraz weryfikowania prawdziwości danych.
6. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego,
ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i inne obowiązujące przepisy prawa.
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