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REGULAMIN  

 II KONKURSU ANTROPOLOGICZNEGO 

§1 

ORGANIZATOR 

1. Konkurs Antropologiczny, zwany dalej Konkursem, jest organizowany przez 

Studenckie Koło Naukowe Etnologów Uniwersytetu Gdańskiego, zwanego dalej 

Organizatorem, z siedzibą w Gdańsku ul. Bielańska 5 pok.31 80-851 Gdańsk, adres 

e-mail: etnokolo@ug.edu.pl 

2. Nad merytorycznym przygotowaniem Konkursu z ramienia Uniwersytetu Gdańskiego 

czuwa Rada Naukowa Konkursu. 

§2 

WARUNKI UCZESTNICTWA 

1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas ponadgimnazjalnych z Województwa 

Pomorskiego i Warmińsko-Mazurskiego  

2. Uczestnikiem Konkursu jest osoba, która w terminie do 04-03-2015 r.  

(decyduje data dokonania rejestracji) zgłosi swój udział w Konkursie za pomocą 

formularza zgłoszeniowego (Załącznik nr 1 do Regulaminu) , przekazując za jego 

pośrednictwem swoje dane osobowe takie jak imię, nazwisko, numer PESEL (w 

przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego numer i serię paszportu), 

numer telefonu oraz adres e-mail. 

3. Uczestnik Konkursu zobowiązany jest do dostarczenia formularza zgłoszeniowego, na 

adres Instytutu Archeologii i Etnologii ul. Bielańska 5 pok.31 80-851 Gdańsk lub 

przesłania wypełnionego formularza drogą elektroniczną  na adres:  

konkurs.antropologiczny@ug.edu.pl 

4. Z dniem 04-03-2015 upływa termin przyjmowania zgłoszeń do Konkursu. 

5.  Uczestnicy o wynikach konkursu zostaną poinformowani droga e-mailową w terminie 

do 10-04-2015r. Każdy uczestnik zostanie zaproszony do odbioru nagród osobnym 
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listem elektronicznym. Odbiór odbędzie się na oficjalnej Gali Konkursu 

Antropologicznego w Gdańsku. Wszelkie uwagi dotyczące listy obecności należy 

zgłaszać w terminie do 15-04-2015 roku.  

 

6. Wszystkie osoby biorące udział w Konkursie wyrażają zgodę na przetwarzanie 

swoich danych osobowych przez Organizatora zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. 

o ochronie danych osobowych Dz. U. nr 133 poz. 883, w zakresie związanym z 

przeprowadzeniem Konkursu.  

7. Studenckie Koło Naukowe Etnologów zastrzega sobie możliwość odwołania konkursu 

z powodów organizacyjnych.  

§3  

NAGRODY 

1. Nagrodami w Konkursie są cenne nagrody rzeczowe, które nie podlegają wymianie 

na gotówkę.  

§4 

PRZEBIEG KONKURSU 

1. Organizator zobowiązuje się do wysłania szczegółowego regulaminu przebiegu 

konkursu po otrzymaniu wszystkich formularzy zgłoszeniowych tj. 04-03-2015 roku 

2. Integralną częścią regulaminu jest lista lektur obowiązujących uczestników Konkursu, 

ogłaszana przez Organizatora po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego. Na 

podstawie ww. lektur opracowywane są pytania konkursowe 

Konkurs składa się z jednego etapu: 

  08-04-2015 roku o godzinie 12:00 *- 60-cio minutowy test, który odbywa się w macierzystej 

szkole uczestnika.  

* UWAGA:   Organizator zastrzega sobie możliwość niewielkiej zmiany terminów  

konkursu  ze względów organizacyjnych. 

1. Wyniki testów oceniane będą przez Komisje złożoną z: 

 pracowników naukowych Instytutu Archeologii i Etnologii UG, powołanych przez 

Organizatora,  

 Koordynatora Konkursu  
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§6 

1. Informacje dotyczące Konkursu Antropologicznego można uzyskać pod adresem: 

www.etnokolo.ug.edu.pl oraz na facebookowym fanpage’u Konkursu:   

http://www.facebook.com/konkursetno 

 

§7 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Decyzje Organizatora konkursu oraz Komisji Konkursowej mają charakter ostateczny 

i nie przysługuje od nich odwołanie. 

2. Przystąpienie do udziału w konkursie jest jednoznaczne z przyjęciem warunków 

niniejszego Regulaminu.  

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają 

odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.  

 

                                      PATRONI HONOROWI 
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PATRONI MEDIALNI 

 


