
REGULAMIN KONKURSU 
 

I. Organizatorzy 

1. Organizatorem konkursu jest Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte  

w Gdyni, zwana dalej Organizatorem. 

2. Organizator może współdziałać przy organizowaniu konkursu z innymi podmiotami, które 

zamierzają wnieść wkład w przygotowanie lub realizację programu konkursu. 

 

II. Cel konkursu 

Aktywizacja społeczności akademickiej oraz lokalnej ze szczególnym uwzględnieniem 

studentów i doktorantów Akademii Marynarki Wojennej do lepszego poznania architektury, 

historii i bazy dydaktycznej uczelni, zacieśnienie więzi społecznych, a także promowania uczelni 

w mediach społecznościowych. 

 

III. Przedmiot i tematyka referatów 

1. Przedmiotem konkursu są udostępnione na profilu facebook Akademii Marynarki Wojennej 

www.facebook.com/amw.gdynia/ zdjęcia budynków, sal, laboratoriów i elementów bazy 

dydaktycznej Organizatora, których przeznaczenie i miejsce położenia w kampusie uczelni 

powinno zostać odgadnięte przez uczestników konkursu. 

 

IV. Zasady uczestnictwa 

1. Konkurs odbywa się cyklicznie poprzez udostępnienie na profilu Organizatora kolejnych 

fotograficznych zagadek. 

2. Kolejne zagadki publikowane będą w każdy nieparzysty, roboczy dzień tygodnia 

(poniedziałek, środa, piątek), począwszy od dnia 6 kwietnia 2020 r. do odwołania. 

3. Odpowiedzi udzielać będzie można przez 24 godziny od momentu publikacji kolejnej 

zagadki. Odpowiedzi udziela się w formie komentarza pod danym postem. Udzielenie 

odpowiedzi oznacza przystąpienie do konkursu.  

4. W konkursie może wziąć udział każda osoba, która ukończyła 18 rok życia. 

5. Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne. 

6. Uczestnik konkursu w każdym momencie może się wycofać z udziału poprzez usunięcie 

swojego komentarza.  

8. Osobami upoważnionymi ze strony Organizatora do kontaktu: kmdr por. Wojciech Mundt 

rzecznikprasowy@amw.gdynia.pl oraz Pani Katarzyna Andziulewicz 

k.andziulewicz@amw.gdynia.pl. 

 

 

 

VI. Nagrody 

1. Nagrodę w konkursie stanowią vouchery do Akademickiego Centrum Sportowego Akademii 

Marynarki Wojennej, o wartości: 

 - 100% zniżki na 1 karnet miesięczny na basen lub siłownię; 

 - 50% zniżki na 1 karnet miesięczny na basen lub siłownię; 

 - 30% zniżki na 1 karnet miesięczny na basen lub siłownię; 

 - 10% zniżki na 1 karnet miesięczny na basen lub siłownię.   

2. Dla każdej fotozagadki nagrodzonych zostanie 10 osób, zgodnie podziałem: 

 - 1 voucher na 100% zniżki dla autora pierwszej prawidłowej odpowiedzi; 
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 - 3 vouchery na 50% zniżki dla autorów drugiej, trzeciej i czwartek prawidłowej 

odpowiedzi; 

- 3 vouchery na 30% zniżki dla autorów piątek, szóstej i siódmej prawidłowej 

odpowiedzi; 

- 3 vouchery na 10% zniżki dla autorów ósmej, dziewiątej i dziesiątej prawidłowej 

odpowiedzi. 

3. O wygranej decyduje kolejność zgłoszeń – komentarzy z prawidłowymi odpowiedziami.  

4. Każdy voucher opatrzony jest datą ważności równą 6 miesięcy od daty otwarcia 

Akademickiego Centrum Sportowego i przywrócenia normalnego jego funkcjonowania.  

5. Każdy voucher opatrzony jest indywidualnym kodem zabezpieczającym stanowiącym 

podstawę do uzyskania zniżki przy zakupie karnetu w ACS AMW.  

6. Odbiór voucherów przez zwycięzców będzie możliwy dopiero po odwołaniu stanu epidemii  

i otwarciu Akademii Marynarki Wojennej dla studentów i społeczności lokalnej.  

7. Organizatorzy będą kontaktować się indywidualnie ze zwycięzcami celem przekazania 

nagrody.  

 

VII. Unieważnienie konkursu 

Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu bez podania przyczyny takiej 

decyzji.  

 

VIII. Postanowienie końcowe 

1. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. 

2. Akceptacja niniejszego regulaminu jest równoznaczna z pełnym zwolnieniem serwisu 

Facebook z odpowiedzialności przez uczestnika.  

3. Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie konkursu bądź zmiany  

w harmonogramie wynikłe z przyczyn niezależnych od niego. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu pod warunkiem, że taka zmiana nie 

naruszy praw nabytych przez uczestników konkursu. O wszelkich zmianach organizator będzie 

informować na swojej stronie internetowej oraz profilu facebook. 

5. Promocja nie jest w żaden sposób sponsorowana, popierana ani przeprowadzana przez 

serwis Facebook ani z nim związana. 


