Regulamin przyznawania nagród w konkursach przeprowadzanych podczas trwania konferencji
„Łódzki Dzień IT” w dniu 23 listopada 2016r.
1) Organizatorami konferencji „Łódzkie Dni IT” są:
a) Studenckie Centrum Informatyczne UŁ,
b) Centrum Nauk Informatycznych UŁ,
c) Wydziałowa Rada Samorządu Studentów Wydziału Matematyki i Informatyki UŁ,
d) Wydziałowa Rada Samorządu Studentów Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej
UŁ.
2) Termin i miejsce odbywania się konferencji:
a) 23 listopada 2016r. – Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego
3) W konferencji oraz konkursach mogą wziąć udział jedynie osoby posiadające status
Uczestnika konferencji.
4) Aby otrzymać status Uczestnika konferencji należy wpisać się na listę rejestracyjną
(znajdującą się przy wejściu do Auli) akceptując jednocześnie zapis: „Rejestrując się na
wydarzenie, wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji o zmianach dotyczących
konferencji, jej następnych edycjach oraz wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez
organizatora lub partnerów konferencji zdjęć z Twoim wizerunkiem, a także danych użytych
przy rejestracji do celów promocyjnych, marketingowych oraz przesyłania ofert m.in. praktyk,
pracy”.
5) Konkursy mają charakter naukowy. Organizowane są w celu skupienia uwagi uczestników na
prezentowanym przez prelegentów materiale.
6) Uczestnicy konferencji mogą otrzymać nagrody odpowiadając na pytania dotyczące
informacji przekazanych przez prelegentów podczas wykładów.
7) Rodzaje Konkursów, które odbywają się podczas trwania konferencji:
a) Konkurs prelekcji
 Po każdej prelekcji prowadzący zada pytania, a osoby, które zgłoszą się jako
pierwsze (przez podniesienie ręki) i udzielą prawidłowej odpowiedzi otrzymają
nagrodę.
b) Konkurs podsumowujący konferencję
 Prawo do udziału w Konkursie podsumowującym konferencję posiadają osoby,
które uczestniczyły, w co najmniej połowie wykładów w ciągu trwania konferencji.
Obecność jest weryfikowana na podstawie listy obecności, na którą należy się
wpisać, a która jest udostępniana przez Organizatorów na poszczególnych
wykładach.
8) Nagrody w Konkursach można zdobyć zgłaszając się (poprzez podniesienie ręki)
i odpowiadając na zadane przez prelegentów/organizatorów pytanie. W przypadku, gdy do
odpowiedzi zgłosi się więcej niż jedna osoba obowiązuje kolejność zgłoszeń.
9) Każdy uczestnik konferencji, który zdobył nagrodę w Konkursie wypełnia potwierdzenie
odbioru nagrody.
10) Ostateczną decyzję w każdej kwestii podejmują organizatorzy, ich postanowienia są
nieodwołalne.
11) Komunikaty dotyczące konferencji znajdują się pod adresem www.ldi.uni.lodz.pl

