REGULAMIN KONKURSU W ZWIĄZKU Z UDZIAŁEM W ANKIECIE
w ramach PROJEKTU BADAWCZEGO – MŁODZIEŻ 4.0.

par. 1 Wstęp
1.1. Konkurs organizowany jest w związku z udziałem w ankiecie w ramach badań naukowych zleconych przez
Ministerstwo Edukacji i Nauki p.n. „Determinanty zachowań i zakotwiczenie postaw młodego pokolenia
Polaków wobec stref ryzyka społeczno-kulturowego w perspektywie komparatystycznej w świetle teorii
resilience” pod wspólną nazwą MŁODZEŻ4.0.
1.2. Organizatorem konkursu (zwanego dalej „Konkursem”) jest Akademia Nauk Stosowanych Towarzystwa
Wiedzy Powszechnej w Szczecinie, ul. Monte Cassino 15, 70-466 Szczecin, wpisana w ewidencji uczelni
niepublicznych pod numerem 114 (zwana dalej „Organizatorem”).
1.3. Zasady konkursu reguluje w całości niniejszy regulamin.
1.4. Regulamin wchodzi w życie z momentem rozpoczęcia badania ankietowego pod roboczą nazwą „Młodzież 4.0.
– pozwólcie starszym zrozumieć siebie” czyli 01 września 2022r. i ustaje w chwili jego zakończenia 30
października 2022r.
1.5. Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest udzielenie poprawnej odpowiedzi na pytanie zawarte w ankiecie
konkursowej, wypełnienie odpowiedzi na wszystkie pytania w ankiecie badawczej oraz podanie swojego
adresu e-mailowego. Ankietę trzeba wypełnić najpóźniej do 30 października 2022.
1.6. Do udziału w Konkursie uprawnione są wyłącznie osoby, o których mowa w par. 2 ust. 2.1 regulaminu.

par. 2 Uczestnicy
2.1. Uczestnikiem Konkursu mogą być osoby w wieku od 13-25 lat oraz rodzicie osób w wieku od 13-25 lat.
2.2. Udział w konkursie jest bezpłatny.
2.3. Przystąpienie do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją przez uczestnika niniejszego regulaminu w
całości.

par. 3 Zasady konkursu
3.1. Konkurs ma charakter jednorazowy.
3.2. Ankieta konkursowa składać się będzie z 1 pytania dot. przedmiotu badań.
3.3. Organizator przewiduje przyznanie nagród 15 osobom w wieku od 13-25 lat oraz 5 osobom będącym
rodzicami osób w wieku od 13-25 lat.
3.4. Aby zakwalifikować się do drugiego etapu Konkursu uczestnik musi wypełnić całą ankietę badawczą,
poprawnie odpowiedzieć na pytanie zawarte w ankiecie konkursowej i podać swój adres e-mail.
3.5. Zwycięzcami Konkursu w grupie osób w wieku od 13-25 lat będzie 1, 1000 i 2000 osoba w każdym
makroregionie, zakwalifikowana do drugiego etapu Konkursu.
3.6. Zwycięzcami Konkursu w grupie rodziców będzie 100 osoba w każdym makroregionie, zakwalifikowana
do drugiego etapu Konkursu.

par. 4 Rozwiązanie Konkursu i nagrody
4.1. Konkurs zostanie rozstrzygnięty przez powołaną przez Organizatora Komisję.
4.2. Komisja dokona rozstrzygnięcia Konkursu w siedzibie Organizatora w terminie do 30 listopada 2022r.

4.3. Nagrodami w Konkursie są: 15 elektrycznych hulajnóg dedykowanych osobom w wieku od 13 do 25 lat o
wartości 1500 zł (po 3 na każdy makroregion) i 5 bonów na pobyt weekendowy w SPA o wartości 1500 zł –
nagroda dla rodzica osoby w wieku od 13 do 25 lat, który wypełnił ankietę (po 1 nagrodzie na każdy
makroregion).
4.4.Zdobywca nagrody nie może domagać się wypłaty równowartości nagrody w gotówce. Uczestnicy
konkursu nie mają prawa żądać zamiany nagrody na inne nagrody rzeczowe. Jakiekolwiek roszczenia
uczestników Konkursu z tytułu nieotrzymania nagrody, które nie zostały im przyznane, są wyłączone.
4.5. Nagrody będą wysłane zwycięzcom w terminie do 30 dni od rozstrzygnięcia Konkursu.
4.6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany nagród w przypadku zaistnienia okoliczności, za które nie
ponoszą odpowiedzialności.
4.7. Informacja o zwycięstwie w Konkursie zostanie przekazana bezpośrednio zwycięzcy drogą e-mailową, na
podany w ankiecie konkursowej przez respondenta adres e-mailowy. Potwierdzony zostanie także adres
korespondencyjny i podana zostanie informacja o terminie wysłania nagrody.
4.8. Organizator podejmie 3 próby nawiązania kontaktu ze zwycięzcą w ciągu 3 kolejnych dni. Jeśli
Organizatorowi nie uda się nawiązać kontaktu, Organizator przyzna nagrodę kolejnej osobie wyłonionej w
konkursie, tj. 101 osoba w grupie rodziców wypełniających ankietę i odpowiednio: 2, 1001 i 2001 osoba w
grupie osób w wieku od 13-25 lat w danym makroregionie.
4.9. Jeśli zwycięzca nie odbierze nagrody zostanie ona odesłana do organizatora, w takiej sytuacji organizator
przyzna nagrodę kolejnej osobie wyłonionej w konkursie, tj 101 osoba w grupie rodziców wypełniających
ankietę i odpowiednio: 2, 1001 i 2001 osoba w grupie osób w wieku od 13-25 lat w danym makroregionie.
4.10. Koszty wysyłki nagród do zwycięzców ponosi Organizator.
4.11. Wysyłka nagród może nastąpić jedynie w granicach administracyjnych Rzeczypospolitej Polskiej.
4.12. W momencie odbioru przesyłki zwycięzca Konkursu będzie zobowiązany do podpisania protokołu
odbioru nagrody.

par. 5 Ustalenia końcowe
5.1. Informacje o badaniu i Konkursie znajdują się na stronie projektu WWW.mlodziez4zero.pl
5.2. Regulamin Konkursu może ulec zmianie w dowolnym momencie jego trwania. O zmianach uczestnicy
Konkursu zostaną powiadomieni poprzez ich publikację na stronie projektu WWW.mlodzie4zero.pl
5.3. Do wszystkich zapisów w niniejszym regulaminie zastosowanie ma prawo polskie, a w szczególności
przepisy Kodeksu cywilnego.

