REGULAMIN KONKURSU „ZIELONY QUIZ”
1.

2.
3.
4.

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
Konkurs „ZIELONY QUIZ”, zwany dalej Konkursem, jest organizowany przez firmę EDU
Marek Kołkowski, z siedzibą w Brzegu (49-300), ul. Piwowarska 15/4, prowadzącą
działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej, z numerem NIP 7471715179, (dalej: Organizator), na zlecenie
spółki ROCKCASTLE POLAND sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Twardej 4, 00-105 Warszawa,
wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
M.St.Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS: 0000567485, NIP: 5223034760, REGON: 362159190 będącej
sponsorem nagród w konkursie (dalej: Sponsor) i będącej właścicielem Centrum
Handlowym Pogoria położonym w Dąbrowie Górniczej,( dalej: Galeria).
Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie oraz zasady jego przebiegu, a
także nadzoru nad jego przebiegiem (dalej: Regulamin).
Niniejszy Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o
grach hazardowych.
Konkurs realizowany jest w dniu 30 września 2022 r. w godzinach od 11:00 do 19:00 i
składa się̨ z czterech, odrębnie ocenianych rund konkursowych realizowanych w godzinach
I.
11:00-13:00
II.
13:00-15:00
III.
15:00-17:00
IV.
17:00-19:00

5. Konkurs prowadzony jest na stronie internetowej o adresie: www.wirtualnedrzewa.pl (dalej:
Strona konkursu), przy użyciu dedykowanej strony internetowej, na którą przenosi
dedykowany kod QR, pozwalającej na dokonanie rejestracji uczestnictwa w Konkursie,
wykonanie zadania konkursowego i podsumowanie wyników konkursu, zarówno w ramach
poszczególnych rund konkursowych, jak i w celu wyłonienia zwycięzcy całego Konkursu.
§2
CELE KONKURSU
Celami Konkursu są:
1) rozbudzanie świadomości proekologicznej, popularyzowanie wiedzy na temat wpływu roślin
na środowisko, w jakim funkcjonują ludzie.
2) zachęcanie Uczestników Konkursu do poszukiwania i rozwijania własnych zainteresowań́
oraz doskonalenia zdolności i umiejętności w przedmiocie opisanym w punkcie 1.
§3
UCZESTNICY
1. Konkurs przeznaczony jest zarówno dla osób dorosłych, jak i dzieci, z zastrzeżeniem, że:
1) w przypadku osób które ukończyły 13. rok życia, a nie ukończyły 18. roku życia na
zgłoszenie i udział w Konkursie Uczestnik zobowiązany jest uzyskać zgodę

rodziców/innych opiekunów prawnych Uczestnika, na zasadach wskazanych w
Regulaminie, jak również na przetwarzanie jego danych osobowych, w szczególności
celem ogłoszenia wyników konkursu.
2) w przypadku osób, które nie ukończyły 13. roku życia zgłoszenie Uczestnika do
Konkursu składa we własnym imieniu, ale na rzecz Uczestnika rodzic/inny opiekun
prawny Uczestnika.
.
2. Uczestnik Konkursu, a w przypadku małoletnich poniżej 13. roku życia jego opiekun
prawny,
zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem Konkursu przed
przystąpieniem do Konkursu. Przystąpienie do Konkursu, zgodnie z postanowieniami
niniejszego Regulaminu, jest równoznaczne ze złożeniem przez Uczestnika/ opiekuna
prawnego zgłoszonego oświadczenia o woli wzięcia udziału w Konkursie, oraz o zgodzie
na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika na cele wskazane w niniejszym
Regulaminie, w szczególności w celu przeprowadzenia niniejszego Konkursu oraz w
związku z ogłoszeniem jego wyników i wydaniem nagród.
3. Jedna osoba może być uczestnikiem kilku rund konkursowych do momentu

wygrania jednej z nagród. Znalezienie się wśród laureatów konkursu w danej
rundzie wyklucza udział w kolejnych rundach.
4. W Konkursie nie mogą̨ brać́ udziału pracownicy, członkowie władz i przedstawiciele
Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i
prowadzeniu Konkursu, a także osoby współpracujące ze wskazanymi powyżej podmiotami
w sposób stały na innej podstawie niż̇ stosunek pracy, oraz członkowie ich najbliższych
rodzin.
§4
ZADANIE KONKURSOWE
1. Zadanie konkursowe (dalej: Zadanie konkursowe) polega na udzieleniu w aplikacji
konkursowej dostępnej na Stronie Konkursu prawidłowych odpowiedzi na pytania
konkursowe wygenerowane losowo przez aplikację, w jak najkrótszym czasie.
2. Każda z rund konkursowych wymienionych w § 1 ust. 4 podlega odrębnej ocenie, celem
wyłonienia laureatów Konkursu w ramach danej rundy (Nagroda II stopnia).
3. Nadto celem wyłonienia laureata nagrody głównej Konkursu (Nagroda I stopnia) pod
ocenę brane są łącznie wyniki wszystkich rund.
.
§5
ZASADY UCZESTNICTWA
1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest prawidłowe wypełnienie formularza
zgłoszeniowego,
pod
adresem
www.wirtualnedrzewa.pl,
poprzez uzupełnienie
wymaganych pól formularza danymi osobowymi Uczestnika (imię, nazwisko i adres e-mail
uczestnika) oraz wykonanie Zadania Konkursowego.
2. Zgłoszenie Uczestnictwa w konkursie możliwe jest w dniu 30.09.2022 w godzinach od
11:00 do 19:00, przy czym moment zgłoszenia uczestnictwa i udzielenia odpowiedzi na

pytania konkursowe (przez co rozumie się wyświetlenie się w aplikacji informacji o
wynikach Uczestnika) decyduje o przypisaniu Uczestnika do jednej z czterech rund
konkursu:
1) Dokonanie zgłoszenia w godzinach 11:00-13:00 - I runda
2) Dokonanie zgłoszenia w godzinach 13:00-15:00- II runda
3) Dokonanie zgłoszenia w godzinach 15:00-17:00- III runda
4) Dokonanie zgłoszenia w godzinach 17:00-19:00- IV runda
4. Potwierdzeniem poprawnego zgłoszenia Uczestnictwa w Konkursie jest wyświetlenie się w
aplikacji konkursowej zaproszenia do odpowiedzi na pytania quizu, a po ich udzieleniu informacji z aplikacji o wynikach Uczestnika.
5. Zgłoszenia złożone przed godziną 11:00 w dniu 30.09.2022 lub po godzinie 19:00 dnia
24.09.2022 nie biorą udziału w Konkursie. Przy ocenie terminowości zgłoszeń decyduje
data pojawienia się zgłoszenia w systemie teleinformatycznym Organizatora w aplikacji
konkursowej.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania nieprawidłowych danych
podane podczas zgłoszenia, w szczególności uniemożliwiające zidentyfikowanie
Uczestnika, któremu przyznano nagrodę̨.
§6
OCENA ZADAŃ KONKURSOWYCH
1.
2.

3.

4.

5.

6.

W ramach rozstrzygnięcia konkursu ocenie podlega prawidłowość realizacji Zadania
Konkursowego oraz szybkość udzielenia odpowiedzi przez Uczestnika łącznie.
W ramach każdej z rund Konkursu wyłaniane są 3 osoby, które w najkrótszym czasie udzieliły
największej liczby poprawnych odpowiedzi w ramach quizu. Osoby te nabywają prawo do
Nagrody II stopnia.
Spośród wszystkich Uczestników Konkursu – ze wszystkich czterech rund łącznie - wyłaniana
jest jedna osoba, która w najkrótszym czasie udzieliła największej liczby poprawnych
odpowiedzi w ramach quizu. Osoba ta nabywa prawo do Nagrody I stopnia.
W przypadku, gdy w ramach rozstrzygnięcia Konkursu taki sam najlepszy wynik osiągnie
większa liczba osób, niż liczba przewidzianych nagród ( w ramach rundy – 4 i więcej osób, w
ramach całego Konkursu - 2 i więcej osób), o wynikach konkursu zadecyduje obecność
uczestnika w trakcie ogłoszenia wyników, odpowiednio w sposób opisany w ust. 5 lub 6. W
przypadku obecności kilku Uczestników z takimi samymi wynikami pretendujących do
nagrody o zwycięstwie zdecyduje krótka dogrywka zorganizowana na miejscu ogłoszenia
wyników polegająca na powtórzeniu przez Uczestników Zadania Konkursowego. Uczestnik z
najlepszym wynikiem w dogrywce nabywa prawo do nagrody.
Wyniki Konkursu w ramach kolejnych rund konkursowych ogłaszane są bezpośrednio po
zakończeniu danej rundy w miejscu odbywania się warsztatów tematycznych wykonania
kokedamy, czyli rośliny otoczonej ziemią uformowaną w kulę i owiniętą mchem.
Ogłoszenie wyników konkursu odnośnie laureata Nagrody I stopnia następuje po zakończeniu
Konkursu w miejscu odbywania się warsztatów tematycznych wykonania kokedamy, czyli
rośliny otoczonej ziemią uformowaną w kulę i owiniętą mchem.

7.

Z przebiegu konkursu Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora sporządza protokół.
§7
NAGRODY
1. Zgodnie z kryteriami określonymi w § 6 w Konkursie zostaną̨ przyznane następujące
nagrody:
1) 12 sztuk Nagród II stopnia – 12 nagród rzeczowych w postaci skrzydłokwiatu o wartości
30,00 zł każda
2) 1 Nagroda I stopnia – nagroda rzeczowa w postaci hulajnogi o wartości 500,00 zł.
2. Nagrody nie podlegają zamianie na inne lub na ich równowartość pieniężną. Nie jest
możliwe odstąpienie prawa do nagrody na rzecz osób trzecich.
3. Informacja o laureatach – zdobywcach nagród wymienionych w pkt. 1 zostanie ogłoszona
w sposób opisany w § 6 ust 5 i 6 Regulaminu, a także umieszczona na Stronie konkursu w
dniu 30.09.2022r. oraz przesłana w formie wiadomości e-mail do Uczestników, na adresy
podane przez nich w zgłoszeniu.
4. Nagrody mogą zostać przez Uczestników odebrane po potwierdzeniu ich tożsamości:
1) Nagrody II stopnia dla zwycięzców rund - w momencie ogłoszenia wyników przy stoisku
warsztatowym zlokalizowanym na terenie Galerii oraz do czasu zamknięcia Galerii
Handlowej w dniu odbywania się konkursu.
2) Nagroda I stopnia dla zwycięzcy całego Konkursu - w momencie ogłoszenia wyników
przy stoisku warsztatowym zlokalizowanym na terenie Galerii oraz do czasu zamknięcia
Galerii Handlowej w dniu odbywania się konkursu.
W razie nieobecności laureatów w momencie ogłoszenia wyników, przez następne dwa dni
robocze Nagrody będą do odebrania w Punkcie Informacji Galerii lub w Biurze Administracji
Galerii, jeśli brak jest Punktu Info. Brak odbioru Nagród w tym terminie powoduje ich
przepadek i utratę praw Uczestnika do jej otrzymania.
5. Organizator zapewnia, że skutecznie (poprzez wiadomość e-mail) poinformuje Uczestnika
o wygranej Nagrodzie I stopnia oraz potwierdzi z nim odbiór nagrody. W przypadku braku
kontaktu z Uczestnikiem po 2 dniach od wygranej w celu odebrania nagrody, prawo do
nagrody nabywa kolejny uczestnik wraz z prawem do 2-dniowego terminu odbioru nagrody.
Procedura ta ma zastosowanie do 5 uczestników z najlepszymi wynikami.
6. W sytuacji gdy pomimo zastosowania procedury opisanej w pkt 5, nie dojdzie do
skutecznego odebrania nagrody, przedmiotowa nagroda staje się własnością Sponsora.
7. Uczestnik potwierdza odbiór nagrody, podpisując Protokół, którego wzór stanowi załącznik
nr 1 do Regulaminu.
8. Za przekazanie nagród Uczestnikom odpowiada Organizator.
9. Organizator ma prawo do weryfikacji tożsamości osoby odbierającej nagrodę. W razie
braku takiej możliwości lub ustalenia, że zgłaszający się po nagrodę nie jest laureatem
Konkursu, Organizator ma prawo odmówić wydania nagrody. W takim przypadku - miejsce
osoby, której tożsamości nie udało się potwierdzić, może decyzją Organizatora zająć
kolejny co do uzyskanych wyników Uczestnik, stając się laureatem nagrody. O odmowie
wydania nagrody i jej powodach Uczestnik zawiadamiany jest drogą e-mailową.

10. W związku z brzmieniem art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku
dochodowym od osób fizycznych (tj. z dnia 15 czerwca 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 1128)),
zgodnie z którym wolna od podatku dochodowego jest wartość wygranych w konkursach i
grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu oraz
konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, jeżeli jednorazowa
wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 2000 zł brutto, nagrody
niniejszego Konkursu, jako że ich wartość nie przekracza kwoty 2000 zł brutto, zwolnione
są z opodatkowania tym podatkiem.
§8
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
1. W związku z prowadzeniem Konkursu zbierane będą̨ następujące dane Uczestników: imię̨ i
nazwisko, adres e-mail.
2. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie
danych osobowych Uczestnika zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 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 (RODO)., w toku Konkursu i w związku z jego
przebiegiem.
Podanie w formularzu zgłoszeniowym prawdziwych i kompletnych danych osobowych
Uczestnika, tj.: imienia, nazwiska, adresu e-mail jest warunkiem formalnie koniecznym do
wzięcia udziału w Konkursie.
3. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Dane te będą
przechowywane i przetwarzane zgodnie z niniejszym Regulaminem i przepisami
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.
(RODO), w celach związanych z realizacją Konkursu, na czas niezbędny do jego
zorganizowania i rozliczenia (w odniesieniu do obowiązków związanych z wydaniem I
Nagrody - rzeczowej, przy czym Organizator zastrzega, że dane osobowe Zwycięzców
Konkursu, w postaci imienia i nazwiska mogą zostać opublikowane na Stronie Konkursu i
fanpage’u Organizatora i Galerii, prowadzonym na Facebooku, bez potrzeby wyrażania na
publikację odrębnej zgody) ( podstawa prawna: art.6 ust. 1 pkt b) RODO), a po tym
okresie w celu wykonania zobowiązań administratora do przechowywania dokumentacji
finansowo księgowej, związanej z realizacją Konkursu (art. 6 ust. 1 pkt c), na czas
niezbędny do realizacji w/w zobowiązania, i w ramach uzasadnionego interesu
administratora, w tym działalności marketingowej, ustalania i dochodzenia roszczeń, prawa
do dokumentowania własnej działalności (art. 6 ust. 1 pkt f) RODO), a także w odniesieniu
do danych na których przetwarzanie udzielono dodatkowej zgody, na podstawie zgody
dobrowolnie wyrażonej, na czas na jakie jej udzielono lub do czasu jej odwołania (art. 6 ust.
1 pkt a).
4. Dane osobowe Uczestników są przetwarzane w siedzibie Administratora, lub podmiotu
przetwarzającego dane na jego zlecenie lub innym miejscu prowadzenia przez nie
działalności, z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających
wymagania prawa polskiego i europejskiego.

5. Organizator, jako administrator danych zapewnia realizację uprawnień wynikających z
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.
(RODO), a w szczególności umożliwia Uczestnikom dostęp do własnych danych
osobowych i prawo do ich poprawiania lub sprostowania, informuje Uczestników o prawie
skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) wobec
niezgodnego z prawem przetwarzania dotyczących Uczestnika danych osobowych lub
sprzeciwu odnośnie przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt e) i f)
RODO z uwagi na szczególną sytuację Uczestnika, a także prawo żądania ograniczenia
przetwarzania, usunięcia danych (zastrzeżenie pkt 2 lit. b) pozostanie jednak
nienaruszone), przeniesienia danych ujętych w ustrukturyzowanym, powszechnie
używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, prawo cofnięcia zgody w
dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano
na podstawie zgody przed jej cofnięciem, W razie cofnięcia zgody na przetwarzanie
danych, lub po upływie okresu, na jaki jej udzielono, Administrator będzie miał prawo do
przetwarzania danych osobowych Uczestnika wyłącznie w zakresie, w jakim zezwalać na
to będą przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym wskazanym w punkcie 5.
6. W ramach realizacji celu przetwarzania, w tym postanowień niniejszego Regulaminu, dane
osobowe Uczestników mogą być przekazywane podmiotom współpracującym przy
realizacji celu przetwarzania w tym przy organizacji Konkursu i wydawaniu nagród
konkursowych, Podmioty te będą miały prawo do ich przetwarzania w pełnym zakresie
zgody udzielonej na ich przetwarzanie administratorowi danych.
7. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych
Uczestnik powinien kierować na adres 49-300 Brzeg, ul. Sukiennice 2/pokój 303., z
dopiskiem „Dane Osobowe” lub na adres poczty elektronicznej: hello@dotlenieni.org
wpisując w temacie wiadomości „Dane osobowe”.

1.
2.

3.
4.
5.
6.

§9
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Regulamin dostępny jest na Stronie Konkursu, Stronie/fanpage’u Galerii na portalu
społecznościowym Facebook oraz w siedzibie Organizatora.
Organizator ma prawo do zmiany postanowień́ niniejszego Regulaminu lub
wprowadzenia do niego istotnych zmian. Dotyczy to w szczególności zmian terminów
poszczególnych czynności konkursowych. Zmiany Regulaminu zostaną̨ opublikowane
na Stronie konkursu. Poinformowanie o zmianach nastąpi nie później niż̇ na 1 dzień
przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu. Zmiany Regulaminu nie mogą̨
spowodować́ utraty praw nabytych przez Uczestników do dnia wprowadzenia zmiany.
Postanowienia Regulaminu podlegają̨ przepisom prawa polskiego.
W przypadku wątpliwości dotyczących zasad Konkursu Organizator zastrzega sobie
prawo do dokonywania wiążących interpretacji Regulaminu.
Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Konkursu Uczestnika, w
przypadku naruszenia zasad niniejszego Regulaminu.
Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu Uczestnicy mogą̨
zgłaszać́ na piśmie, w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż̇ w terminie 14 dni
od ogłoszenia wyników. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje

skutków prawnych. Pisemna reklamacja powinna zawierać́ imię̨, nazwisko oraz adres
do korespondencji (mailowy lub pocztowy Uczestnika), a także dokładny opis i
uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być́ przesłana mailem lub listem
poleconym na adres Organizatora, wskazany w par. 1, pkt. 1 niniejszego Regulaminu, z
dopiskiem „ZIELONY QUIZ”. Reklamacje rozpatrywane będą̨ pisemnie w terminie 14
dni od dnia doręczenia reklamacji.
7. Dodatkowe informacje o Konkursie można uzyskać́ u Organizatora pod adresem e-mail:
hello@dotlenieni.org oraz od poniedziałku do piątku w godz. 09:00 do godz. 16:00 pod
numerem telefonu 726-066-988.

ZAŁĄCZNIK NR 1
Protokół przekazania nagrody rzeczowej
w konkursie „ZIELONY QUIZ”
Organizator:
EDU Marek Kołkowski, z siedzibą w Brzegu (49-300), ul. Piwowarska 15/4, prowadzącą
działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej, z numerem NIP 7471715179,
Laureat Nagrody:
Imię i nazwisko __________________________________________________________________
Adres:_________________________________________________________________________
PESEL:__________________,
niniejszym oświadczam, że w dniu _____________ została mi przyznana
nagroda rzeczowa*, tj.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
w konkursie „ZIELONY QUIZ”
1. Potwierdzam odbiór ww. nagrody
2. Przyjmuję nagrodę kompletną, sprawną technicznie, wraz z dokumentami gwarancyjnymi
bez zastrzeżeń co do jej stanu.
3. Organizator przenosi nieodpłatnie na Zwycięzcę, przysługujące mu jako kupującemu
nagrodę w postaci hulajnogi, prawa z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy, a
Zwycięzca prawa te przyjmuje.

…………………
Data i podpis

...............
Miejscowość

Protokół posiedzenia Komisji Konkursowej w konkursie „ZIELONY
QUIZ”
1. Dnia ………… r. w Galerii ………….. o godzinie ...............zebrała się Komisja Konkursowa
w składzie:
1) ..........................
2) ..........................
2. Posiedzenie Komisji zostało zwołane w związku z wykonaniem Regulaminu konkursu pod
nazwą „Zielony Quiz” organizowanego przez EDU Marek Kołkowski, z siedzibą w Brzegu
(49-300), ul. Piwowarska 15/4, prowadzącą działalność gospodarczą na podstawie wpisu
do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, z numerem NIP
7471715179,
3. Spośród zgłoszeń konkursowych Komisja Konkursowa dokonała w oparciu o dane z
aplikacji …………..wyboru Uczestników, którzy udzielili odpowiedzi na jak największą liczbę
pytań konkursowych w najkrótszym czasie, przyznając ich autorom nagrody konkursowe z
poniżej wymienionych kategorii nagród:
Nagrody II stopnia
Runda I:
1) Pan/i ………………… adres email: ………………… liczba prawidłowych odpowiedzi:
…………. Czas …………….
2) Pan/i ………………… adres email: ………………… liczba prawidłowych odpowiedzi:
…………. Czas …………….
3) Pan/i ………………… adres email: ………………… liczba prawidłowych odpowiedzi:
…………. Czas …………….
Runda II:
1) Pan/i ………………… adres email: ………………… liczba prawidłowych odpowiedzi:
…………. Czas …………….
2) Pan/i ………………… adres email: ………………… liczba prawidłowych odpowiedzi:
…………. Czas …………….
3) Pan/i ………………… adres email: ………………… liczba prawidłowych odpowiedzi:
…………. Czas …………….
Runda III:
1) Pan/i ………………… adres email: ………………… liczba prawidłowych odpowiedzi:
…………. Czas …………….
2) Pan/i ………………… adres email: ………………… liczba prawidłowych odpowiedzi:
…………. Czas …………….
3) Pan/i ………………… adres email: ………………… liczba prawidłowych odpowiedzi:
…………. Czas …………….
Runda IV:
1) Pan/i ………………… adres email: ………………… liczba prawidłowych odpowiedzi:
…………. Czas …………….
2) Pan/i ………………… adres email: ………………… liczba prawidłowych odpowiedzi:
…………. Czas …………….

3) Pan/i ………………… adres email: ………………… liczba prawidłowych odpowiedzi:
…………. Czas …………….
Nagroda I stopnia :
Pan/i ………………… adres email: ………………… liczba prawidłowych odpowiedzi: ………….
Czas …………….
4. Komisja zgodnie z regulaminem zdecydowała o przekazaniu w/w nagród na podstawie
protokołu przekazania nagrody, zgodnie z Regulaminem Konkursu.
5. Na tym posiedzenie Komisji zostało zakończone.
6. Z posiedzenia sporządzono poniższy protokół , podpisany przez wszystkich członków Komisji.
………………… Data i podpis

..............., miejscowość

………………… Data i podpis

..............., miejscowość

ZGODA PRZEDSTAWICIELA USTAWOWEGO
Ja,
niżej
podpisana/podpisany*
________________________________________________ zamieszkała/zamieszkały* w
___________________________________________,
przy
ul.
_______________________, legitymująca/ legitymujący się* dowodem osobistym
numer/seria ____________, PESEL: ___________________, niniejszym oświadczam, że
wyrażam zgodę na udział mojego syna/córki/podopiecznego/podopiecznej*:
imię i
nazwisko:
________________________________________________
adres zamieszkania: ________________________________________ w konkursie
„ZIELONY QUIZ”, zwanym dalej Konkursem, organizowanym przez firmę EDU Marek
Kołkowski, z siedzibą w Brzegu (49-300), ul. Piwowarska 15/4, prowadzącą działalność
gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej, z numerem NIP 7471715179, (dalej: Organizator), na zlecenie spółki
ROCKCASTLE POLAND sp z o o, z siedzibą przy ul. Twardej 4, 00-105 Warszawa,
wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
M.St.Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS: 0000567485, NIP: 5223034760, REGON: 362159190, będącej
sponsorem nagród w konkursie (dalej: Sponsor), na warunkach wskazanych w
Regulaminie w/w Konkursu,
którego treść znam i akceptuję, a w razie wygranej w Konkursie na opublikowanie jego/jej
danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz adresu e-mail na potrzeby
ogłoszenia wyników konkursu.
1. Jednocześnie w związku z brzmieniem §8 ww. Regulaminu wyrażam zgodę na(proszę
zaznaczyć właściwe pole ❑, zaznaczenie pól oznaczonych „❑*” jest niezbędne dla
wzięcia udziału w Konkursie):
1) ❑ * przetwarzanie przez Organizatora i Sponsora Konkursu, i podmioty biorące
udział w realizacji Konkursu na ich zlecenie, podanych w toku Konkursu danych
osobowych w celu przeprowadzania Konkursu i w związku z wykonywaniem
postanowień ww. Regulaminu, a w szczególności w celu komunikacji, ogłoszenia
wyników Konkursu, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
2) ❑ przetwarzanie przez Organizatora i Sponsora Konkursu w/w danych w
przyszłości, na czas nieokreślony, celem informowania mnie o kolejnych
konkursach i wydarzeniach, w tym skontaktowania się ze mną w tym celu na dane
kontaktowe podane w formularzu, w tym adres e-mai.
❑ przetwarzanie przez Organizatora i Sponsora Konkursu na czas nieokreślony
moich danych osobowych podanych w formularzu w celach informacyjnych i
marketingowych polegających na promocji działań, produktów i usług Organizatora i
Sponsora Konkursu i ich partnerów handlowych, w tym w ramach marketingu
bezpośredniego, a także otrzymywanie drogą elektroniczną na podany przez mnie

adres e-mail /numer telefonu, informacji handlowych w rozumieniu ustawy o
świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.)
❑ zgoda niniejsza wymieniona w punkcie 2) obejmuje przekazywanie danych
odbiorcom i osobom trzecim celem ich przetwarzania zgodnie z zakresem zgody.
2.
❑* Zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną zawartą w § 8 Regulaminu
Konkursu:
podpis……………………………data:…………………………

* niepotrzebne skreślić

Wzór zgłoszenia do konkursu dziecka przez przedstawiciela ustawowego
ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA DZIECKA PRZEZ PRZEDSTAWICIELA
USTAWOWEGO
Ja,
niżej
podpisana/podpisany*
________________________________________________ zamieszkała/zamieszkały* w
___________________________________________,
przy
ul.
_______________________, legitymująca/ legitymujący się* dowodem osobistym
numer/seria ____________, PESEL: ___________________, niniejszym oświadczam, że
zgłaszam uczestnictwo mojego syna/córkę/podopiecznego/podopieczną*:
imię i
nazwisko:
________________________________________________
adres zamieszkania: ________________________________________ i wyrażam zgodę
na jego/jej udział w konkursie „ZIELONY QUIZ”, zwanym dalej Konkursem,
organizowanym przez firmę EDU Marek Kołkowski, z siedzibą w Brzegu (49-300), ul.
Piwowarska 15/4, prowadzącą działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, z numerem NIP 7471715179, (dalej:
Organizator), na zlecenie spółki ROCKCASTLE POLAND sp z o o, z siedzibą przy ul.
Twardej 4, 00-105 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez
Sąd Rejonowy dla M.St.Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000567485, NIP: 5223034760, REGON:
362159190, będącej sponsorem nagród w konkursie (dalej: Sponsor), na warunkach
wskazanych w Regulaminie w/w Konkursu, którego treść znam i akceptuję, a w razie
wygranej w Konkursie na opublikowanie jego/jej danych osobowych w postaci imienia i
nazwiska oraz adresu e-mail na potrzeby ogłoszenia wyników konkursu.
2. Jednocześnie w związku z brzmieniem §8 ww. Regulaminu wyrażam zgodę na(proszę
zaznaczyć właściwe pole ❑, zaznaczenie pól oznaczonych „❑*” jest niezbędne dla
wzięcia udziału w Konkursie):
3) ❑ * przetwarzanie przez Organizatora i Sponsora Konkursu, i podmioty biorące
udział w realizacji Konkursu na ich zlecenie, podanych w toku Konkursu danych
osobowych w celu przeprowadzania Konkursu i w związku z wykonywaniem
postanowień ww. Regulaminu, a w szczególności w celu komunikacji, ogłoszenia
wyników Konkursu, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
4) ❑ przetwarzanie przez Organizatora i Sponsora Konkursu w/w danych w
przyszłości, na czas nieokreślony, celem informowania mnie o kolejnych
konkursach i wydarzeniach, w tym skontaktowania się ze mną w tym celu na dane
kontaktowe podane w formularzu, w tym adres e-mai.
❑ przetwarzanie przez Organizatora i Sponsora Konkursu na czas nieokreślony
moich danych osobowych podanych w formularzu w celach informacyjnych i
marketingowych polegających na promocji działań, produktów i usług Organizatora i
Sponsora Konkursu i ich partnerów handlowych, w tym w ramach marketingu

bezpośredniego, a także otrzymywanie drogą elektroniczną na podany przez mnie
adres e-mail /numer telefonu, informacji handlowych w rozumieniu ustawy o
świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.)
❑ zgoda niniejsza wymieniona w punkcie 2) obejmuje przekazywanie danych
odbiorcom i osobom trzecim celem ich przetwarzania zgodnie z zakresem zgody.
2.
❑* Zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną zawartą w § 8 Regulaminu
Konkursu:
podpis……………………………data:…………………………

* niepotrzebne skreślić

