1. Organizatorzy:

REGULAMIN KONKURSU
Koło Informatyczne RESET
Wydział Budowy Maszyn i Informatyki
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
ul. Willowa 2,
43-309 Bielsko-Biała
itad.reset.ath.eu
dr inż. Szymon Tengler
dr inż. Tomasz Gancarczyk
dr inż. Paweł Fałat
Anna Gałuszka
Marcin Wadoń

2. Konkurs przeprowadzony jest w ramach VII edycji Konferencji Naukowej IT Academic Day w
dniu 17.03.2017.
3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dokonanie rejestracji na stronie internetowej:
itad.reset.ath.eu.
4. W konkursie nie mogą brać udziału wymieni w pkt.1 organizatorzy-członkowie Koła RESET,
wolontariusze konferencji, pracownicy Akademii Techniczno-Humanistycznej, prelegenci
konferencji oraz przedstawiciele firm sponsorujących konferencję.
5. Zgłoszenie uczestnictwa jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych
osobowych do celów organizacyjnych i marketingowych organizatora VII konferencji naukowej IT
Academic Day (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych –tj. Dz.
U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.). Uzyskane dane nie będą przekazywane innym podmiotom.
6. Każdy z uczestników konkursu wyraża nieodwołalną zgodę na bezpłatne zarejestrowanie w
czasie konkursu, utrwalenie na nośnikach audiowizualnych jego wizerunku i danych w materiałach
wydawanych i rozpowszechnianych publicznie i niepublicznie, w każdej formie i technice, w
nieograniczonym czasem i przestrzenią polu eksploatacji, służące pośrednio lub bezpośrednio
promocji konkursu.
7. Nad przebiegiem konkursu czuwać będzie komisja powołana przez organizatora.
8. Losowanie nagród odbędzie się w czasie oficjalnego zakończenia konferencji, w czasie
wskazanym w agendzie konferencji dostępnej na stronie itad.reset.ath.eu i brać w nim udział będą
wszyscy zarejestrowani uczestnicy konferencji (z wyjątkiem osób wymienionych w pkt.4)
9. Nagrodę otrzyma uczestnik konkursu, którego nazwisko zostanie wylosowane tylko jeżeli spełni
łącznie poniższe warunki:
- jest zarejestrowanym i potwierdzonym uczestnikiem konferencji
- jest obecny podczas losowania
- odpowie poprawnie na pytanie związane z tematyką konferencji.
10. Uczestnik konkursu może wylosować tylko jedną nagrodę.
11. Udział w konkursie jest dobrowolny i oznacza przyjęcie w pełni postanowień niniejszego
regulaminu.
12. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo (jeśli okoliczności będą tego wymagać) do skrócenia,
przedłużenia, unieważnienia konkursu lub pewnych jego etapów.
13. Osoby łamiące zasady określone w niniejszym regulaminie zostaną wykluczone z udziału
w konkursie.

