
REGULAMIN KONKURSU 

 „TEST EKO LIDER” 

 

§ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem konkursu interaktywnego pod nazwą „TEST EKO LIDER” jest Polskie 

Radio – Regionalna Rozgłośnia w Olsztynie „Radio Olsztyn” S.A., 10-206 Olsztyn ul. 

Radiowa 24, wpisane do rejestru przedsiębiorców Sądu Rejonowego w Olsztynie, VIII 

Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000038114, 

kapitał zakładowy 713.300 zł (wpłacony w całości), NIP 739-05-09-493, zwane dalej 

Organizatorem. 

2. Ilekroć w regulaminie mowa jest o Konkursie, rozumie się przez to „TEST EKO LIDER”. 

3. Regulamin ustala warunki uczestnictwa i zasady Konkursu oraz określa prawa i 

obowiązki uczestników Konkursu a także prawa i obowiązki Organizatora. 

4. Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie 

internetowej pod adresem: http://www.radioolsztyn.pl  

 

§ 2 

TEMAT KONKURSU 

1. Tematem Konkursu jest ekologia.  

 

§ 3 

PYTANIA I ODPOWIEDZI KONKURSOWE 

1. Pytania i odpowiedzi do Konkursu opracowują specjaliści w dziedzinie objętej 

tematem Konkursu.  

 

§ 4 

UCZESTNICY KONKURSU 

1. Uczestnikiem Konkursu (określanym dalej jako: Uczestnik) może być 

uczeń/uczennica klasy 7 lub 8 szkoły podstawowej z województwa warmińsko-

mazurskiego, który/a zarejestrował/a swój udział w bazie elektronicznej konkursu 

dostępnej na stronie internetowej www.radioolsztyn.pl od dnia 21.09.2020 r.  

2. Uczestnik winien mieć zgodę rodziców/opiekunów prawnych na udział w Konkursie 

wyrażoną na piśmie. Niniejsza zgoda winna być przedstawiona Organizatorom 

Konkursu w dniu przeprowadzenia Konkursu.  

3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy, wolontariusze i przedstawiciele 

Organizatora, osoby obsługujące oraz inne podmioty zaangażowane w 

przeprowadzenie Konkursu, a także członkowie najbliższej rodziny wyżej 

wymienionych osób (małżonkowie, dzieci, rodzice, rodzeństwo), a także osoby 

pozostające w wspólnym pożyciu lub prowadzące wspólne gospodarstwo domowe 

z ww. osobami. Przez „pracownika” rozumie się osobę zatrudnioną na podstawie 

http://www.radioolsztyn.pl/
http://www.radioolsztyn.pl/


dowolnego tytułu prawnego, w tym w ramach stosunku pracy lub umowy 

cywilnoprawnej. 

4. Warunkami niezbędnymi do wzięcia udziału w Konkursie są: 

a. podanie wymaganych w formularzu zamieszczonym na Stronie zwanym dalej 

„Formularzem”), następujących prawdziwych danych Uczestnika: 

a) imię, 

b) nazwisko, 

c) numer telefonu, 

d) adres email, 

e) nazwa szkoły, 

f) miasto. 

b. zaakceptowanie niniejszego regulaminu w sposób określony na Stronie. 

5. Pierwszych 200 osób, zarejestrowanych przy użyciu systemu elektronicznego 

według kolejności zgłoszeń, utworzy listę podstawową Uczestników Konkursu. 

Pozostałe 30 osób zarejestrowanych elektronicznie znajdzie się na liście rezerwowej, 

również w kolejności dokonanych zgłoszeń.   

6. Osoby z listy rezerwowej zajmą miejsce tych osób z listy głównej, które po rejestracji 

nie potwierdzą do 15.10.2020 udziału w konkursie. Obowiązuje kolejność rejestracji 

na liście rezerwowej.  

7. Miejscem przeprowadzenia Konkursu jest sala konferencyjna w Warmińsko-

Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim przy ulicy Piłsudskiego 7/9 w Olsztynie, godz. 

11:00.  

8. Uczestnictwa w Konkursie oraz praw i obowiązków z nim związanych, w tym także 

prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby. 

9. Uczestnik zobowiązuje są do przestrzegania w trakcie Konkursu niniejszego 

regulaminu, obowiązującego prawa, powszechnie przyjętych zasad korzystania z 

sieci Internet oraz zasad współżycia społecznego. Organizator zastrzega sobie 

prawo wykluczenia z Konkursu Uczestnika w każdym czasie, jeżeli uzna, że dokonał 

on naruszenia, o którym mowa w zdaniu poprzednim. 

 

 

§ 5 

KOMISJA KONKURSOWA 

1. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, a w szczególności oceny 

prawidłowości zgłoszeń uczestników i przebiegu Konkursu, Organizator powołuje 

Komisję Konkursową. 

 

 

 

 

 

 

 



§ 6 

OBOWIĄZKI UCZESTNIKA KONKURSU 

1. Uczestnik Konkursu zobowiązany jest:  

a. wypełnić formularz rejestracyjny, który zawiera następujące informacje: imię i 

nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, nazwę szkoły, miasto.  

b. podpisać Regulamin Konkursu potwierdzając tym samym zapoznanie się z 

jego treścią oraz przyjęcie warunków i zasad konkursowych;  

c. podpisać zgodę na przetwarzanie danych osobowych;  

d. stawić się w miejscu i czasie wskazanym w harmonogramie godzinowym;   

e. przedstawić zgodę rodziców/opiekunów prawnych na udział w Konkursie; 

f. pobrać elektroniczny terminal do głosowania z numerem, który to numer 

zostanie indywidualnie przypisany Uczestnikowi oraz zamieszczony na 

wydanej mu plakietce.  

2. Terminal do głosowania jest przypisany do Uczestnika i umożliwia jego identyfikację. 

Uczestnicy nie mogą wymieniać się terminalami.  

3. Utrata bądź zniszczenie terminala do głosowania zobowiązuje uczestnika do zwrotu 

równowartości urządzenia.  

4. Każdy Uczestnik zobowiązuje się do stosownego zachowania i niezakłócania innym 

Uczestnikom przebiegu Konkursu i rywalizacji. Zasada ta obowiązuje bezwzględnie. 

Konsekwencją jej naruszenia będzie natychmiastowe wycofanie Uczestnika z 

Konkursu. 

5. Akceptując niniejszy Regulamin Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie swojego 

wizerunku i głosu w audycji Radia Olsztyn, która będzie wykorzystywana (w całości 

lub we fragmentach) na antenie stacji oraz w Internecie (w postaci materiałów video); 

6. Uczestnik podczas Konkursu nie może mieć włączonego telefonu komórkowego 

oraz żadnego rodzaju pomocy naukowych.  

 

 

§ 7 

PRZEPROWADZENIE KONKURSU 

1. Konkurs polega na udzielaniu odpowiedzi na pytania zadawane przez 

prowadzącego Konkurs. Pytania wyświetlane będą także na monitorze 

zainstalowanym w sali konkursowej.  

2. Pytania i warianty odpowiedzi są podawane Uczestnikom w czterech kolejnych 

rundach - po 20 pytań w każdej rundzie.  

3. Po każdym pytaniu Uczestnik dokonuje wyboru wariantu odpowiedzi za pomocą 

terminala.  

4. Tylko jedna odpowiedź z czterech przedstawionych wariantów jest prawidłowa. 

Terminal do zaznaczania odpowiedzi staje się aktywny wraz z rozpoczęciem 

odczytywania wariantów odpowiedzi przez prowadzącego Konkurs i od tego 

momentu Uczestnik może już zarejestrować wybrany przez siebie wariant 



odpowiedzi. System odnotowuje informacje na temat prawidłowości lub 

nieprawidłowości odpowiedzi, jak również czasu, w jakim została ona udzielona.  

5. Od momentu zakończenia odczytywania pytania oraz wariantów odpowiedzi 

Uczestnik ma jeszcze 10 sekund na wybór odpowiedzi. Po upływie tego czasu 

terminal stanie się nieaktywny.  

6. Za każdą poprawną odpowiedź uczestnik otrzymuje jeden punkt.  

7. W przypadku niewybrania odpowiedzi, bądź wyboru odpowiedzi błędnej, Uczestnik 

nie uzyskuje punktu.  

8. Zakazane jest korzystanie przez Uczestnika z jakiegokolwiek nieuprawnionego 

sposobu wpływania na przebieg Konkursu, w szczególności przy użyciu 

oprogramowania komputerowego, w tym pozwalającego na wzięcie udziału w 

Konkursie pod więcej niż jedną tożsamością, przy użyciu więcej niż jednego okna lub 

przeglądarki, wpływanie na czas przesyłania odpowiedzi lub możliwość lub czas 

przesyłania odpowiedzi przez innych Uczestników. 

9. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia Konkursu w 

każdym czasie, w przypadku zaistnienia ważnych przyczyn organizacyjnych, 

technicznych, ekonomicznych i prawnych. Za ważne przyczyny uznaje się, w 

szczególności: 

a) zmianę przepisów prawa regulujących zasady i organizację Konkursu, 

wpływającą na wzajemne prawa i obowiązki lub zmianę interpretacji 

powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji 

lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów; 

b) zmianę sposobu przeprowadzania Konkursu lub braku możliwości jego 

przeprowadzenia spowodowany względami technicznymi lub 

technologicznymi. 

 

 

 § 8 

ZWYCIĘZCA KONKURSU 

1. Zwycięzcą Konkursu przeprowadzonego za pomocą terminali zostanie Uczestnik, 

który udzielił najwięcej poprawnych odpowiedzi w najkrótszym czasie.  

2. W przypadku uzyskania przez jednego lub więcej Uczestników równej liczby 

punktów, o wygranej decyduje łączny czas potrzebny danemu Uczestnikowi na 

udzielenie odpowiedzi, tj. wygrywa Uczestnik, którego łączny czas odpowiedzi na 

wszystkie pytania był najkrótszy. 

3. Zwycięzca Konkursu przeprowadzonego za pomocą terminali ogłaszany jest przez 

prowadzącego Konkurs, po jego zakończeniu.   

 

§ 9 

NAGRODA 

1. Nagrodą w Konkursie za zajęcie I miejsca jest nagroda rzeczowa (komputer 

przenośny) o wartości 3 000 zł (słownie: trzy tysiące złotych brutto). Uczestnik, który 



zajmie II miejsce otrzyma tablet o wartości 2 000 zł, a za zajęcie III miejsca nagrodą 

jest smartfon o wartości 1 000 zł.   

2. Uczestnicy, którzy zajmą miejsca od 4 do 10 otrzymają nagrody pocieszenia o 

mniejszych wartościach.  

3. Zwycięzca Konkursu wygrywa nagrodę, o której mowa w ust. 1.  

4. Po zakończeniu Konkursu Zwycięzca zobowiązany jest podać Komisji Konkursowej 

dane osobowe, okazując dokument potwierdzający tożsamość i podpisując protokół 

wygranej.  

5. Podanie przez Uczestnika nieprawidłowych danych, zmiana danych 

uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika, któremu przyznano Nagrodę, może 

skutkować wykluczeniem danego Uczestnika z Konkursu. 

6. Organizator dopuszcza możliwość przyznania dodatkowych nagród dla uczestników 

Konkursu.  

 

 

§ 10 

REKLAMACJE 

1. Wszelkie reklamacje mogą być kierowane do Zarządu Radia Olsztyn S.A. pisemnie 

(wraz z uzasadnieniem) na adres: ul. Radiowa 24, 10-206 Olsztyn. 

2. Reklamacje powinny być składane w formie pisemnej, w terminie 7 dni od dnia 

rozstrzygnięcia Konkursu. Wszelkie reklamacje, które wpłyną do Zarządu Radia 

Olsztyn S.A. po wyznaczonym terminie nie będą uwzględniane. 

3. Reklamacja powinna wskazywać: 

a)  imię i nazwisko Uczestnika, 

b)  adres e-mail, 

c)  nazwę i wersję przeglądarki i systemu operacyjnego urządzenia, na których 

wystąpił problem, 

d)  opis przedmiotu reklamacji, w tym datę i godzinę zaistnienia problemu. 

4. Złożone przez Uczestników reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty 

doręczenia reklamacji Organizatorowi. O rozpatrzeniu reklamacji Uczestnik zostanie 

powiadomiony pisemnie. 

5. Decyzja Zarządu Radia Olsztyn S.A. jest ostateczna. 

 

§ 11 

DANE OSOBOWE 

1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przekazywane Organizatorowi drogą 

elektroniczną i będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, 

wyłonienia zwycięzców Konkursu, opublikowania danych zwycięzców Konkursu, 

przyznania oraz wydania nagród, a także w celu rozpatrzenia ewentualnych 

reklamacji Uczestników. 

2. Administratorem  danych  osobowych  jest  Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia 

w Olsztynie „Radio Olsztyn” S.A. z siedzibą w Olsztynie przy ul. Radiowej 24. Z 



administratorem danych osobowych można kontaktować się mailowo, pod adresem 

radio@radioolsztyn.pl, a także pocztą tradycyjną pod adresem Radio Olsztyn S.A. 

ul. Radiowa 24,  10-206  Olsztyn. Dane osobowe Uczestników są przetwarzane na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) tj. umowy zawartej 

poprzez akceptację postanowień niniejszego Regulaminu oraz na podstawie art. 6 

ust. 1 lit. c RODO - konieczności wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na 

administratorze, w szczególności obowiązków wynikających z przepisów 

podatkowych i z zakresu rachunkowości – dotyczy danych osobowych 

przetwarzanych w związku z rozliczeniem nagród. 

3. Dane osobowe Uczestników pozyskane na potrzeby Konkursu nie będą 

przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, a także nie będą podlegały 

profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji. 

4. Na potrzeby organizacji Konkursu dane zostaną powierzone na podstawie umowy 

firmie Visau Multimedia; ul. Wał Miedzeszyński 388; 03-994 Warszawa, będącej 

dostawcą systemu do głosowania. Po zakończeniu Konkursu dane zostaną 

niezwłocznie usunięte z wyjątkiem danych zwycięzców każdej z rund Konkursu i 

całego Konkursu, które będą przechowywane zgodnie z okresami wyznaczonymi w 

przepisach z zakresu rachunkowości oraz w związku z rozstrzyganiem ewentualnych 

reklamacji. 

5. Uczestnik jest uprawniony w każdym czasie do: uzyskania dostępu do treści swoich 

danych osobowych, a także do wprowadzania w nich zmian, żądania usunięcia 

swoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, przenoszenia swoich danych oraz 

do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli stwierdzi, 

że działania Organizatora są niezgodne z RODO. Podanie danych jest niezbędne 

do uczestnictwa w Konkursie. Konsekwencją braku zgody na przetwarzanie jest brak 

możliwości wzięcia udziału w konkursie. 

 

§ 12 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią 

promocyjną, grą której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną w rozumieniu 

ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U. z 2019, poz. 847, 

z późn. zm.). 

2. Organizator jest uprawniony do zmiany Regulaminu. Informacja o zmianie 

Regulaminu zostanie opublikowana na stronie www.radioolsztyn.pl, zaś Uczestnicy 

zostaną dodatkowo powiadomieni przez Organizatora poprzez przesłanie na adres 

poczty elektronicznej, wskazany przez nich w Formularzu, o zmianie Regulaminu. 

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania błędnych danych 

osobowych przez Uczestników. 

http://www.radioolsztyn.pl/


4. Uczestnik biorący udział w Konkursie wyraża zgodę na sporządzenie  

i rozpowszechnianie jego wizerunku  i wypowiedzi w związku z konkursem, w tym 

na publikację wizerunku na stronach internetowych Organizatora, i z tego tytułu nie 

będzie sobie rościć praw do zapłaty. 

5. Niedostosowanie się do punktów zawartych w niniejszym regulaminie lub 

niewłaściwe podanie danych osobowych, pozbawia możliwości uczestnictwa w 

Konkursie oraz powoduje unieważnienie osiągniętych wyników. 

6. Interpretacja zapisów niniejszego Regulaminu należy do Organizatora. 

7. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem Konkursu 

zostają poddane sądom właściwym dla siedziby Organizatora. 

8. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się w szczególności przepisy 

Kodeksu cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 

 

 



Załącznik nr 1 

 

Harmonogram Testu Eko Lider  

 

 

Instrukcja głosowania: 

- każdy uczestnik otrzymuje pilot przypisany do imienia i nazwiska; 

- pilot jest aktywny tylko przez 10 sekund po przeczytaniu każdego pytania; 

- odpowiedzi można zmieniać przez 10 sekund, gdy pilot jest aktywny; 

- liczy się nie tylko poprawność odpowiedzi, ale także czas jej udzielania; 

- po 20, 40 i 60 pytaniu nastąpi krótka przerwa na podsumowanie wyników;  

- po 80 pytaniu nastąpi ogłoszenie ostatecznych wyników.  

 

 

Harmonogram godzinowy  

09:00-10:50   - rejestracja uczestników/wydanie pilotów;  

11:00-11:20  - rozpoczęcie wydarzenia:  

    - przywitanie gości; 

    - omówienie zasad działania systemu do głosowania;  

11:20-11:35  - I runda pytań;  

11:35-11:45  - podsumowanie I rundy pytań: 

    - prezentacja najlepszych wyników; 

    - komentarze uczestników i zaproszonych gości; 

11:45-12:00  - II runda pytań  

12:00-12:15 - podsumowanie II rundy: 

    - prezentacja najlepszych wyników; 

    - komentarze uczestników i zaproszonych gości; 

12:15:12:30  - III runda pytań 

    - prezentacja najlepszych wyników; 

    - komentarze uczestników i zaproszonych gości; 

12:30-12:45  - podsumowanie III rundy pytań  

    - prezentacja najlepszych wyników; 

    - komentarze uczestników i zaproszonych gości; 

12:45-13:00  - IV runda pytań  

13:00-13:20  - ogłoszenie wyników, wręczenie nagród 

 

 

 


