
Regulamin konkursu 

Regulamin KONKURSU "Od Science Fiction do Science", czyli 500 chemicznych zagadek 
ukrytych w literaturze organizowanego przez Wydział Chemii Uniwersytetu 
Wrocławskiego, w ramach Dolnośląskiego Festiwalu Nauki 2021: 

1. Celem konkursu jest popularyzacja chemii i czytelnictwa.  

2. Proponowana do przeczytania lista książek została zamieszczona w załączniku nr 1 do 
regulaminu. 

3. Konkurs przeznaczony jest dla osób powyżej 16 roku. 

4. W konkursie mogą brać udział osoby, które zgłoszą chęć uczestnictwa w formie 
zaproponowanej przez Organizatora (zapisy od 01.09.2021); formularz do rejestracji na 
stronie: https://moodle.chem.uni.wroc.pl/). 

5. Każdy uczestnik konkursu musi mieć własne konto poczty elektronicznej. 

6. Uczestnicy konkursu rozwiązują test przygotowany przez pracowników Uniwersytetu 
Wrocławskiego, którzy stanowią Komisję Konkursową. 

7. Pytania konkursowe będą udostępnione na stronie internetowej od 17 września 2021 r., 
godz.16.00 do 18 września 2021 r. godz. 16.00. 

8. Link do strony oraz szczegóły logowania zostaną przesłane zarejestrowanym uczestnikom. 

9. Tydzień przed planowanym konkursem zarejestrowanym uczestnikom zostanie 
udostępniona strona testowa. 

10. Laureatem zostaje uczestnik, który uzyska największą liczbę punktów w ocenie dokonywanej 
automatycznie przez system. 

11. W przypadku wielu osób uzyskujących ten sam wynik punktowy, laureata określa się na 
podstawie najkrótszego czasu udzielania odpowiedzi zarejestrowanego przez system. 

12. Zwycięzcy konkursu (uczestnicy z trzema najlepszymi wynikami) otrzymują od Organizatora 
drobne nagrody rzeczowe, a uczestnicy konkursu dyplomy potwierdzające udział w Konkursie. 

13. Organizator przewiduje dodatkową 1 nagrodę za ułożenie najciekawszego pytania 
dotyczącego ukrytej chemii w literaturze. 

14. Laureaci zostaną powiadomieni o wynikach konkursu drogą mailową. 

15. Nagrody zostaną wysyłane na adres podany w wiadomości prywatnej. 

16. Lista laureatów zostanie opublikowana na stronie: http://festiwal.chem.uni.wroc.pl/ 
i https://www.festiwal.wroc.pl/ po uzyskaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

17. Organizator nie przewiduje możliwości składania odwołań od decyzji Komisji Konkursowej ani 
wglądu do prac konkursowych. 

18. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny. 

19. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych w konkursie uczestnik wyraża w 

elektronicznym formularzu zgłoszeniowym. 

20. Przystąpienie do Konkursu oznacza akceptację niniejszego regulaminu. 
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