REGULAMIN KONKURSU
„MEDYCZNE ZAGADKI „
§ 1. Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa warunki, na jakich odbywa się
konkurs „MEDYCZNE ZAGADKI”, zwany dalej „konkursem”.
2. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół ponadpodstawowych z całej Polski.
Dodatkowo w przypadku osoby niepełnoletniej po podpisaniu zgody uczestnictwa w konkursie
przez przedstawiciela ustawowego Uczestnika. Zgoda może być wypisana na druku- patrz
załącznik nr 1 do tego regulaminu lub napisana ręcznie według wzoru z załącznika. Skan lub
zdjęcie w/w zgody powinno być przesłane do organizatora konkursu w formie elektronicznej
na adres konkurs@cm.umk.pl wraz ze zgłoszeniem do konkursu.
3. Konkurs organizowany jest przez Dział Promocji i Informacji Collegium Medicum im. Ludwika
Rydygiera w Bydgoszczy (www.cm.umk.pl) zwany dalej „Organizatorem”.
4. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
 zgłoszeniu – należy przez to rozumieć odpowiedź na pytanie przesłane w formie
elektronicznej wiadomości e-mail na adres konkurs@cm.umk.pl
 laureacie – należy przez to rozumieć Uczestnika, który najszybciej prześle właściwą
odpowiedź i otrzymał w konkursie nagrodę.
 nagrodzie – należy przez to rozumieć, gadżet promocyjny z logo CM UMK tj.: pamięć USB
o kształcenie lekarza lub pamięć USB o kształcie serca lub koszulka z logo Uczelni i skarpety
z logo Uczelni.
5. Uczestnik albo przedstawiciel ustawowy Uczestnika, wysyłając odpowiedzi na pytania
potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje jego treść.
§ 2. Cel konkursu
Celem konkursu jest przede wszystkim :
1. Rozwijanie zainteresowań światem medycyny.
2. Upowszechnienie wśród młodych ludzi wiedzy z różnych dziedzin nauk biologicznych oraz
pokrewnych.
3. Promocja tematów związanych z medycyną ujętych w programach studiów realizowanych w
Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
§ 3. Terminy
Konkurs realizowany będzie od dnia 31 maja do 24 lipca 2021 roku.
§ 4. Zasady Konkursu

1. Zadaniem uczestnika konkursu jest udzielanie odpowiedzi na zagadki prezentowane na
stronie internetowej CM UMK z przekierowaniem na podstronę dedykowaną konkursowi
„Medyczne Zagadki „.
2. Pytania konkursowe zamieszczane będą 2 razy w każdym tygodniu tj. w każdy wtorek i każdy
piątek pomiędzy godziną 10 :00 a godziną 10:30. Analogiczna komunikacja prowadzona
będzie na oficjalnych kontach w social media CM UMK.
3. Odpowiedzi dotyczące konkursu należy kierować na adres e-mail: konkurs@cm.umk.pl, w
czasie nieprzekraczającym 48 godzin od opublikowania zagadki. Odpowiedzi nadesłane po
tym terminie nie będą rozpatrywane.
4. Wiadomość mailowa musi być podpisana imieniem i nazwiskiem uczestnika.
§ 5. Jury
1. Organizator powołuje Jury Konkursu, zwane dalej „Jury”.
2. Jury wyłania zwycięzcę kierując się trafnością oraz szybkością odpowiedzi .
3. Wyniki danego pytania konkursowego publikowane są na stronie konkursu w następujących
terminach:
- na zagadki z wtorku -w poniedziałek następnego tygodnia po ogłoszeniu pytania,
-na zagadki z piątku- w czwartek następnego tygodnia po ogłoszeniu pytania.
§ 6. Nagrody
1. Dla zwycięzcy każdego z pytań organizator przewiduje nagrody rzeczowe w postaci gadżetów
promocyjnych z logo CM UMK.
2. Nagrody przyznawane są losowo z puli nagród przewidzianych dla przedmiotowego
konkursu.
3. Nagrody zostaną wydane w Dziale Promocji i Informacji CM lub wysłane na adres laureata.
4. Nie ma możliwości wymiany nagrody na inną ani zamiany jej na równowartość pieniężną .
§ 7. Ochrona danych osobowych

1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest podanie imienia, nazwiska i adresu mailowego.
2. Administratorem Pana/Pani danych osobowych będzie Uniwersytet Mikołaja Kopernika w
Toruniu z siedzibą przy ul. Gagarina 11 (Uczelnia).
3. Celem przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest przeprowadzenie konkursu.
4. Dane osobowe w zakresie: imienia (imion) i nazwiska, adresu mailowego będą przetwarzane
na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2106/679 z dnia 27
kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniu dyrektywy
95/46/WE (RODO).
5. Podane dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania konkursu i zostaną
zniszczone niezwłocznie po jego zakończeniu.

6. Uczestnikowi przysługuje prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych osobowych
przetwarzanych w systemach informatycznych.
7. Uczestnik ma prawo wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych w każdym
momencie, ale nie ma to wpływu na przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody
przed jej cofnięciem.
8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale odmowa ich podania lub
brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwi wzięcie udziału w konkursie.
9. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
10. Jeżeli uczestnik chce skontaktować się z Uczelnią w sprawach związanych z przetwarzaniem
danych osobowych, w szczególności w związku z wniesieniem wniosku o realizację praw należy
korzystać z adresu mailowego: jrutkowski@umk.pl lub adres: CM UMK w Toruniu, ul. Gagarina
11, 87-100 Toruń, z dopiskiem „ABI”.
§ 8. Postanowienia końcowe
1. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej
rekrutacja.cm.umk.pl/medyczne-zagadki
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowość danych podanych
w formularzu.
3. W przypadku zmiany danych kontaktowych Uczestnik jest zobowiązany niezwłocznie
powiadomić o tym organizatora, pod rygorem zniesienia odpowiedzialności organizatora za
skutki niedoręczenia Uczestnikowi korespondencji związanej z realizacją Regulaminu.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania w każdym czasie z ważnych powodów
modyfikacji postanowień Regulaminu, jak również do odwołania Konkursu bez podania
przyczyny.

.................................................................

załącznik nr 1

(miejscowość, data)

ZGODA PRZEDSTAWICIELA USTAWOWEGO DZIECKA
KTÓRE NIE UKOŃCZYŁO 18 ROKU ŻYCIA
NA UDZIAŁ W KONKURSIE
Ja niżej podpisany/a, jako przedstawiciel utawowy.....................................................................
(imię i nazwisko uczestnika konkursu)
niniejszym wyrażam zgodę na udział dziecka w konkursie Medyczne Zagadki na zasadach
określonych w regulaminie konkursu.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych syna/córki ………………………….………………
(imię i nazwisko uczestnika konkursu)
……………………………………………………………………………… w celu przeprowadzenia konkursu
i umieszczenie ich w bazie danych organizatora konkursu.

...................................................................
(podpis przedstawiciela ustawowego)

