
 

REGULAMIN KONKURSU ,,LADY SAPIENS” ORGANIZOWANEGO  

W BIBLIOTECE UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO 

 

§ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Organizatorem konkursu ,,Lady Sapiens” jest Sekcja Promocji Biblioteki Uniwersytetu 

Gdańskiego z siedzibą w budynku BUG ul. Wita Stwosza 53, 80-308 Gdańsk. 

2. Konkurs odbędzie się w dniach 1-7 marca 2023 roku.  

3. Odpowiedzi konkursowe należy przesyłać wyłącznie na adres 

promocja_bug@ug.edu.pl. do dnia 7 marca 2023 r. do godz. 14:00.  

4. Informacje i aktualności dotyczące konkursu są publikowane na stronie internetowej 

pod adresem www.bg.ug.edu.pl. 

 

§ 2 

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

 

1. Uczestnikiem konkursu może być każda osoba fizyczna, posiadająca konto  

w Bibliotece Uniwersytetu Gdańskiego. 

 

§ 3 

ZASADY KONKURSU I NAGRODY 

 

1. Przedmiotem konkursu jest wierszyk (rymowanka, limeryk, sentencja), składający się  

z mniej niż 40 wyrazów, w którym muszą znaleźć się słowa ,,lady” i ,,sapiens”. 

2. Uczestnik konkursu wysyła swoją pracę e-mailem wraz z numerem karty bibliotecznej 

na adres wskazany w §1, pkt.3 w terminach wskazanych w §1, pkt 2 i 3. Uczestnik 

konkursu może wysłać jedną pracę. 

3. W dniu 8 marca 2023 r. wszystkie nadesłane maile zostaną wydrukowane i wywieszone 

pod hasłem ,,P(R)ANIE Sapiens” obok Sali 1.22 w budynku Biblioteki Głównej UG. 

Przystępując do konkursu uczestnik wyraża zgodę na powyższe opublikowanie jego 

pracy. Organizator zastrzega sobie prawo nieopublikowania niektórych prac,  

w szczególności o treściach obraźliwych, naruszających dobra osobiste, godzących  

w dobre imię Uniwersytetu lub z innych powodów nieodpowiednich. 

4. Organizator konkursu wyłoni 4 zwycięzców- autorów najciekawszych wierszyków, 

którym zostaną przyznane nagrody wskazane w pkt. 5. Przy wyborze zwycięzców 

Organizator będzie kierował się następującymi kryteriami: 1) spełnione wymogi 

formalne 2) zwięzłość formy, 3) elementy humorystyczne . Wyboru dokona komisja 

konkursowa powołana przez Organizatora. Od decyzji komisji nie przysługuje 

odwołanie. 

5. Nagrodami w konkursie będą książki ,,Lady Sapiens. Prawdziwa prehistoria kobiet”  

T. Cirotteau, J.Kerner, E.Pincas ( w liczbie łącznie 4 egz.) wydane przez Wydawnictwo 

Znak Koncept oraz drobne gadżety. 

6. Osoby nagrodzone otrzymają maila z adresu promocja_bug@ug.edu.pl z informacją  

o terminach i miejscu odbioru nagrody w budynku Biblioteki Głównej. 
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§ 4 

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU 

1. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne ze zgodą na opublikowanie imion  

i nazwisk osób biorących w nim udział. 

2. Uczestnicy mogą przesyłać swoje prace opatrzone tylko pseudonimem. 

3. Jeżeli uczestnik nie wyraża zgody na opublikowanie swojego imienia i nazwiska- 

należy przekazać taką informację Organizatorowi wraz z pracą konkursową, najpóźniej 

do dnia 7 marca 2023 roku do godz. 14:00. 

4. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych Uczestnika 

konkursu stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu. 

 

 

§ 5 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, Organizator jest 

uprawniony do wydawania ostatecznych decyzji. 

2. Zgłaszając pracę konkursową Uczestnik zgadza się na udział w konkursie na zasadach 

określonych w niniejszym Regulaminie. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania konkursu lub zmiany jego warunków.  

O odwołaniu lub zmianie Organizator poinformuje Uczestników w sposób w jaki 

ogłosił niniejszy Regulamin. 

 


