University
Challenge
Vyhrajte od Knovelu 1500 USD alebo iPod Shuffle!
Spoločnosť Knovel vyhlasuje novú súťaž pre študentov univerzít, ktoré majú prístup ku
Knovel Library alebo ku kolekcii K-Essentials. Uzávierka súťaže je 5. apríla 2007.
Súťaž Knovel University Challenge ponúka
študentom možnosť bližšie sa zoznámiť s
vyhľadávacími nástrojmi a obsahom služby Knovel
s motiváciou vyhrať iPod shuffle od spoločnosti
Apple alebo hlavnú cenu - 1500 amerických dolárov.
Jedinou požiadavkou je vyplniť formulár a správne
odpovedať na päť kvízových otázok.
Otvorte si stránku www.knovel.com a overte, či sa
v pravej hornej časti stránky nachádza názov vašej
univerzity. Ak áno, máte možnosť zúčastniť sa tejto
súťaže! Formulár nájdete na
http://www.info.knovel.com/challenge/
Veľa šťastia!
Podmienky a pravidlá súťaže
Táto súťaž je otvorená pre súčasných študentov všetkých vysokých škôl a univerzít, ktoré majú prístup alebo skúšobný prístup k službe Knovel. Jeden
človek sa môže zúčastniť jedenkrát. Súťaž začína 5. februára 2007. Do polnoci (amerického času – New York) štvrtka 5. apríla 2007 je potrebné odoslať
odpovede a úplné kontaktné informácie (úplné meno a priezvisko, názov školy, poštovú aj e-mailovú adresu a dobu plnenia úlohy) prostredníctvom
formulára na webovej adrese http://www.info.knovel.com/challenge/.
Všetky záznamy s piatimi správnymi odpoveďami budú zaradené do losovania o jeden z ôsmych iPod Shuffles a jedno štipendium v hodnote 1500 USD.
Losovanie sa uskutoční 6. apríla 2007. Cenou bude odmenený vždy jeden účastník zo Spojených štátov amerických, Kanady, Ázie, strednej a východnej
Európy, západnej Európy a zo všetkých ostatných regiónov. Každý výherca musí správne odpovedať na všetkých päť kvízových otázok.
Výhercov bude kontaktovať priamo spoločnosť Knovel Corporation.
Správne odpovede a mená víťazov súťaže budú tiež zverejnené vo vydaní K-News a na webových stránkach www.knovel.com. Všetky záznamy ostávajú
majetkom spoločnosti Knovel Corporation. Vyplnením a odoslaním formulára súhlasí každý účastník s použitím jeho mena a fotografie na webových
stránkach spoločnosti Knovel Corporation pre informatívne a/alebo propagačné účely bez nároku na odmenu.
Kvízové ceny sponzoruje spoločnosť Knovel Corporation (www.knovel.com).
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