
Regulamin konkursu wiedzy „Moc z wiatru” („Regulamin”)

§1 Organizator Konkursu
1. Organizatorem  międzyszkolnego  konkursu  (dalej  „Konkurs”)  jest  PGE  Energia

Odnawialna   S.A.  z  siedzibą  w  Warszawie,  przy  ul.  Ogrodowej  59A, 00-876
Warszawa,  wpisana  do  rejestru  przedsiębiorców  Krajowego  Rejestru  Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział
Gospodarczy  Krajowego  Rejestru  Sądowego  pod  numerem  KRS  0000044915,  o
kapitale zakładowym w wysokości 929 218 930 zł w całości opłaconym, NIP 527-001-
95-32, REGON: 010440872 (dalej „Organizator”).

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu.

§2 Miejsce przeprowadzenia Konkursu
Konkurs organizowany jest w 3 gminach:

a. Gmina Krokowa:
i. Szkoła Podstawowa im. K. Makuszyńskiego w Wierzchucinie

b. Gmina Choczewo:
i. Zespół Szkół w Choczewie im. Unii Europejskiej

c. Gmina Gniewino:
i. Samorządowy  Zespół  Szkół  w  Gniewinie  Gimnazjum  i  Szkoła

Podstawowa im. Gabriela Narutowicza
ii. Samorządowy  Zespół  Szkół  w  Kostkowie  Gimnazjum  im.  ks.

Stanisława Galasa i Szkoła Podstawowa w Kostkowie

§ 3 Cel Konkursu
Celem Konkursu jest:

a. rozwijanie  i  poszerzanie  wiedzy  nt.  energii  odnawialnej,  w  tym  morskiej
energetyki wiatrowej, jak również nt. nowych technologii wytwarzania energii,
ekologii oraz zdrowego stylu życia.

b. Wzbudzanie  zainteresowania  tematyką  morskiej  energetyki  wiatrowej  i
energii odnawialnej. 

§ 4 Założenia organizacyjne
1. Konkurs  zostanie  przeprowadzony  za  pośrednictwem  szkół  wskazanych  w  §2

Regulaminu, wśród uczniów tychże szkół, w jednej kategorii wiekowej, obejmującej
uczniów klas 7 i 8 szkół wskazanych w § 2 Regulaminu.

2. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
3. Konkurs przeprowadzony zostanie w formule testu wiedzy. Test konkursowy obejmuje

zarówno pytania zamknięte (typu ABC) z jedną prawidłową odpowiedzią, jak i pytania
otwarte.

4. Test konkursowy trwa 45 minut. 
5. Każdy  z  uczestników  testu  konkursowego  zobowiązany  jest  do  samodzielnego

wskazania następujących danych: 
a. imię i nazwisko uczestnika, 
b. klasa, 
c. szkoła. 



6. Materiały  edukacyjne  obejmujące  tematykę  testu  konkursowego  oraz  Regulamin
zostaną udostępnione przez szkoły o których mowa w §2 ust. 1 Regulaminu na ich
stronie internetowej od dnia 26 października 2017 roku.

7. Chęć wzięcia udziału w Konkursie należy zgłosić  u wyznaczonej  w każdej  szkole
osoby od 26 października 2017 roku do dnia 9 listopada 2017 roku (włącznie).

8. Przedstawiciel  szkoły o  którym mowa w ust.  7  do dnia 10 listopada 2017 roku
zobowiązany  jest  do  poinformowania  Organizatora  Konkursu  o  zgłoszonej  liczbie
uczestników wysyłając wiadomość mailową na adres: michal@actiaforum.pl

9. Testy konkursowe zostaną dostarczone do szkół  przez Organizatora Konkursu  do
dnia 14 listopada 2017 roku w zamkniętych kopertach.

10. Konkurs przeprowadzony zostaje we wszystkich szkołach o których mowa w §2 ust. 1
Regulaminu Konkursu w dniu 16 listopada 2017 roku.

11. Wypełnione  testy,  Przedstawiciele  każdej  ze  szkół  o  których  mowa  w  §2  ust.  1
Regulaminu Konkursu, przekażą na adres Actia Forum sp. z o.o., ul. Pułaskiego 8,
81-368  Gdynia  najpóźniej  do  dnia  17  listopada  2017  roku  (obowiązuje  data
stempla pocztowego).

§ 5 Zasady przyznawania nagród
1. Nagrodzonych zostaje 10 uczestników którzy uzyskali największą liczbę punktów ze

wszystkich szkół biorących udział w Konkursie.
2. W przypadku uzyskania równej liczby punktów przez najlepszych uczniów, otrzymują

oni tę samą nagrodę.
3. Informacja o zwycięzcach zostanie przekazana do szkół wskazanych w § 2 ust. 1

Regulaminu do dnia 22 listopada 2017 roku. 
4. Oficjalne  rozdanie  nagród  odbędzie  się  w dniu  4  grudnia  2017  roku  w  Domu

Kultury w Sławoszynie, ul. Floriana Ceynowy 17, 84-110 Sławoszyno
5. W skład Komisji konkursowej wchodzą przedstawiciele: 

- Instytut Morski w Gdańsku
- PGE Energia Odnawialna S.A.
- Actia Forum sp. z o.o. 

6. Decyzje Komisji konkursowej są ostateczne.

 § 6 Aspekty prawne i zgody
1. Udział  w  konkursie  oznacza  udzielenie  Organizatorowi  prawa  do  publicznej

prezentacji zgłoszonej pracy.
2. Udział  w  konkursie  oznacza,  iż  prawny  opiekun  każdego  nieletniego  uczestnika

zapoznał się z Regulaminem i zgadza się z jego zasadami.
3. Uczestnicy  Konkursu  przystępując  do  niego  oświadczają,  iż  wyrażają  zgodę  na

przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o
ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z poźn.
zm.)  przez  Organizatora  konkursu  dla  celów  związanych  z  przeprowadzeniem  i
rozstrzygnięciem konkursu zgodnie z regulaminem konkursu. 

4. Uczestnik  oświadcza,  że  zapoznał  się  z  treścią  i  przyjmuje  warunki  określone  w
Regulaminie.

5. Nagrodami są m.in: 
- słuchawki
- głośniki bezprzewodowe
- gry planszowe
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6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany nagród, o których mowa w ust. 5, bez
uprzedniego informowania uczestników. 

7. Wartość  żadnej  z  poszczególnych  nagród  nie  przekroczy  kwoty  760  zł  (słownie:
siedemset sześćdziesiąt złotych). 

8. W  przypadku  braku  możliwości  skontaktowania  się  ze  zwycięzcą  Konkursu,
Organizator  podejmie  decyzję  o  przyznaniu  nagrody  uczestnikowi  z  kolejnym
najwyższym wynikiem uzyskanym w Konkursie. 

9. Nagroda nie podlega zamianie na inną nagrodę niż przekazana przez Organizatora
lub na jej równowartość pieniężną. 

10. Zwycięzca ma prawo zrzec się prawa do przyznanej mu nagrody.
11. Wszelkie  reklamacje  i  zastrzeżenia  dotyczące  przebiegu  konkursu  mogą  być

składane przez Uczestników konkursu w ciągu 7 dni od daty wyłonienia Zwycięzcy
konkursu. 

12. Reklamacja  dopuszczalna  jest  w  formie  pisemnej  skierowanej  na  adres:  
Actia Forum sp. z o.o., ul. Pułaskiego 8, 81-368 Gdynia, z dopiskiem „Konkurs Moc z
wiatru” lub mailowo na adres: office@actiaforum.pl. 

13. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w ciągu 14 dni od otrzymania.
Powiadomienie o rozstrzygnięciu nastąpi pocztą, na adres podany przez uczestnika,
składającego reklamację lub mailowo. 

14. Organizator  zastrzega  sobie  prawo  weryfikacji  czy  uczestnicy  Konkursu  spełniają
warunki  określone  w  Regulaminie.  Niestosowanie  się  do  Regulaminu  lub  do
odpowiednich przepisów prawa,  powoduje  wykluczenie  danej  osoby z  Konkursu i
uprawnia Organizatora do odmowy przyznania nagrody oraz powoduje wygaśnięcie
ewentualnego prawa do nagrody. 

15. Uczestnicy Konkursu zobowiązani są do przestrzegania poniższych zasad:
a. stosowania się do ogólnie pojmowanych zasad fair play w grach i konkursach,
b. niewykorzystywania  uczestnictwa  w  Konkursie  do  celów  sprzecznych  z

prawem  lub  do  celów  nieprzewidzianych  przez  Organizatora,  w  tym  w
szczególności do celów komercyjnych i politycznych. 

16. Konkurs  może  być  prowadzony  tylko  zgodnie  z  obowiązującym  na  terenie
Rzeczpospolitej Polskiej prawem i postanowieniami Regulaminu.

17. Sytuacje nieobjęte Regulaminem rozstrzyga Organizator Konkursu.


