REGULAMIN QUIZU EKOLOGICZNEGO
I.POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa ogólne warunki

2.
3.

4.

5.
6.

uczestnictwa w Quizie Ekologicznym (zwanego dalej „Quizem”), którego celem jest
upowszechnianie wiedzy na temat zmian klimatu i ochrony środowiska,
ze szczególnym uwzględnieniem roli rolnictwa w tym zakresie.
Organizatorem Quizu jest Fundacja Na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju (zwana
dalej „Organizatorem”) z siedzibą przy ul. Indiry Gandhi 21, 02-776 Warszawa.
Wszystkie informacje o Quizie będą publikowane na stronie internetowej projektu
„Klimat a rolnictwo” dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej pod adresem: www.klimatarolnictwo.pl/biomasa.
Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa o „czasie trwania Quizu”, należy przez to
rozumieć przedział czasowy, w którym na stronie www.klimatarolnictwo.pl/biomasa
publikowane będą zestawy pytań, tj. od dn. 03.12.2012r. do dn. 11.12.2012r.
(z wyłączeniem dn. 08 i 09.12.2012 r., przypadającymi w dni weekendowe).
Quiz będzie odbywał się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
Wszelkich odpowiedzi związanych z organizacja i przeprowadzeniem Quizu udziela
Biuro Konkursu: Fundacja Na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju; ul. Indiry Gandhi
21; 02-776 Warszawa; tel. (22) 644 67 95.
II.UCZESTNICTWO W KONKURSIE

1 . Uczestnikami

Quizu
mogą
być
wszyscy
użytkownicy
portalu
www.klimatarolnictwo.pl/biomasa, którzy zarejestrują się w zakładce „Quiz
ekologiczny” oraz aktywują swoje konto poprzez link aktywujący, który zostanie
przesłany na wskazany podczas rejestracji adres e-mail.
2. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w Konkursie za zgodą rodziców lub
przedstawicieli ustawowych.
3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz
innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu
Konkursu.
4. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
III.ZASADY RYWALIZACJI I NAGRODY
1. Przed

2.
3.
4.
5.

przystąpieniem do zabawy, uczestnik zobowiązany jest jednorazowo
do zarejestrowania się w zakładce „Quiz ekologiczny” i aktywacji swojego konta.
Możliwość rejestracji będzie dostępna od dnia 26.11.2012r.
Przed rozpoczęciem odpowiadania na pytania Quizu, uczestnik każdorazowo
zobowiązany jest do zalogowania się w zakładce „Quiz ekologiczny.
Po prawidłowym logowaniu, uczestnik otrzyma dostęp do formularza Quizu.
Quiz
zostanie
przeprowadzony
na
stronie
internetowej
www.klimatarolnictwo.pl/biomasa w zakładce „Quiz ekologiczny”.
Każdego dnia czasu trwania Quizu, począwszy od godziny 0.00 dnia 03.12.2012r., na
stronie internetowej www.klimatarolnictwo.pl/biomasa będzie pojawiał się nowy
zestaw pięciu pytań. Łącznie w czasie trwania Quizu na wskazanej stronie
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internetowej zostanie zamieszczonych 7 zestawów, każdy po 5 pytań.
6. Każde z pytań danego zestawu będzie posiadało do wyboru cztery możliwe

odpowiedzi, typu ABCD, z których tylko jedna będzie prawidłowa a trzy błędne.
7. Każdego dnia czasu trwania Quizu zadaniem uczestników będzie udzielenie jak

najwięcej poprawnych odpowiedzi w jak najkrótszym czasie.
8. Czas udzielania odpowiedzi będzie liczony od momentu kliknięcia w ikonę „Start”

9.

10.

11.
12.

13.
14.

15.

16.
17.
18.

19.

20.

21.

(po czym nastąpi wyświetlanie kolejno pięciu pytań) do momentu kliknięcia
w ikonę „Dalej” (która wyświetli się po udzieleniu ostatniej odpowiedzi).
Podczas rozwiązywania Quizu:
a. aby wybrać odpowiedź należy kliknąć lewym przyciskiem myszy przy jednej
z czterech dostępnych odpowiedzi,
b. aby wyświetlić kolejne pytanie z zestawu należy kliknąć przycisk „Dalej”,
c. nie ma możliwości powrotu do wcześniejszego pytania,
d. nie ma możliwości pominięcia pytania.
Po zakończeniu rozwiązywania Quizu w celu otrzymania wyników należy kliknąć
ikonę „E-mail”. Na adres mailowy uczestnika wskazany w formularzu rejestracyjnym
zostanie przesłany e-mail zawierający wynik Quizu, czyli procentowe wskazanie
ilości poprawnych odpowiedzi.
Tylko zestawy z danego dnia, na które udzielono 100% poprawnych odpowiedzi będą
brały udział w przyznawaniu nagród.
Każdego dnia, trzech uczestników, którzy w najkrótszym czasie udzielą 100%
poprawnych odpowiedzi na zestaw z danego dnia, zostanie nagrodzonych nagrodą
codzienną.
Łącznie przyznanych zostanie 21 nagród codziennych.
W przypadku wystąpienia większej niż 3 liczby uczestników, którzy rozwiązali zestaw
z danego dnia w tym samym, najkrótszym czasie, zwycięzcami zostają 3 osoby, które
jako pierwsze w danym dniu rozwiązały formularz Quizu.
Jeden uczestnik może wziąć udział wyłącznie jeden raz w rozwiązaniu zestawu
z danego dnia. W przypadku wielokrotnego rozwiązania Quizu z danego dnia przez
tego samego uczestnika, decydować będzie wynik osiągnięty podczas pierwszej próby
(pierwsze rozwiązanie).
Jeden uczestnik może brać udział w Quizie maksymalnie 7 razy, rozwiązując
wszystkie 7 zestawów pytań, prezentowanych w czasie trwania Quizu.
Jeden uczestnik może tylko jeden raz otrzymać nagrodę codzienną.
W przypadku, gdy dany uczestnik osiągnie najkrótszy czas rozwiązania Quizu
w dwóch i więcej zestawach prezentowanych w poszczególnych dniach czasu trwania
Quizu, nagroda przyznawana jest tylko raz, a zwycięzcą zostaje osoba następna
w kolejności, która osiągnęła najkrótszy czas rozwiązania Quizu.
Po zakończeniu czasu trwania Quizu, uczestnikowi, który spośród laureatów nagród
codziennych osiągnął najkrótszy czas rozwiązania Quizu zostanie przyznana nagroda
specjalna.
W przypadku wystąpienia więcej niż jednego uczestnika, którzy osiągnęli ten sam
najkrótszy czas nagroda specjalna zostanie przyznana w drodze losowania
przeprowadzonego przez Komisję Konkursową.
Nie ma możliwości odwołania decyzji Komisji Konkursowej.
IV.PRZEKAZYWANIE NAGRÓD

1 . Ogłoszenie laureatów quizu zostanie podane do wiadomości publicznej na stronie

www.klimatarolnictwo.pl/biomasa w dniu 20.12.2012r.
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2. Nagrody zostaną przesłane na adres podany przez laureatów, za pomocą usług

pocztowych lub kurierskich w terminie do 60 dni licząc od dnia ogłoszenia listy
laureatów.
3. Laureat zobowiązuje się do odesłania na adres Fundacji podpisanego protokołu
przekazania nagrody, potwierdzającego jej wydanie, w terminie 5 dni roboczych od
dnia otrzymania nagrody.
4. W przypadku nieodesłania protokołu w w/w terminie, laureat zobowiązuje się do
pokrycia kosztów Organizatora związanych z przyznaniem nagrody, w tym pełnej
wartości nagrody i kosztów przesyłki.
5. Nagrody zostaną przesłane na koszt Organizatora.
V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W przypadku odstąpienia laureata od przyjęcia nagrody lub niespełnienia przez

2.
a)

b)
c)
d)

e)
f)
3.
4.
5.

6.
7.

8.
9.

laureata warunków formalnych następuje jego wykluczenie z grona zwycięzców.
W takiej sytuacji prawo do nagrody otrzymuje Uczestnik, który jako następny w
kolejności rozwiązał Quiz w najkrótszym czasie.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
problemy w funkcjonowaniu Quizu, jeżeli nastąpiły one na skutek zdarzeń, których
Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub
którym nie mógł zapobiec; w szczególności w przypadku problemów związanych ze
zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej.
problemy w funkcjonowaniu operatorów, usług telekomunikacyjnych..
jakąkolwiek szkodę materialną i niematerialną poniesioną przez Uczestnika
w wyniku Jego udziału w Quizie oraz przyznania lub nie przyznania Mu nagrody.
mające wpływ na funkcjonowanie Quizu zdarzenia nie spowodowane przez
Organizatora, będące: błędem, pominięciem, zniszczeniem, zamianą, nieuprawnionym
dostępem do przesyłanych odpowiedzi, utratą odpowiedzi, opóźnieniem przesyłania
odpowiedzi, itp.
udział w Quizie niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkody tym
spowodowane.
nie doręczenie nagrody spowodowane nie przesłaniem, lub przesłaniem przez
Uczestnika błędnych danych, niezbędnych do klasyfikacji końcowej.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu jak również odwołania Quizu
bez podania przyczyny.
Niespełnienie któregokolwiek z warunków Regulaminu powoduje nieważność
zgłoszenia do Quizu.
Uczestnik ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność w przypadku, kiedy jego
zgłoszenie udziału w Quizie będzie naruszało prawa osób trzecich lub powszechnie
obowiązujące przepisy prawa.
Odpowiedzialność Organizatora w stosunku do Uczestników jest ograniczona
do wysokości wartości nagród.
Uczestnictwo w Quizie jest tożsame z wyrażeniem zgody Uczestnika na przetwarzanie
swoich danych osobowych na potrzeby Organizatora, w tym na podanie do publicznej
wiadomości danych personalnych (imię, nazwisko, nazwa użytkownika),
kontaktowych (adres e-mail, miejscowość).
Uczestnik ma prawo do wglądu do swoich danych oraz ich modyfikacji.
Wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz wzięcie udziału w Quizie oznacza zgodę
uczestnika na wszystkie warunki Quizu określone niniejszym Regulaminem oraz
potwierdzenie spełnienia warunków uprawniających do wzięcia udziału w Quizie.
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10. Prawa i obowiązki związane z Quizem są nieprzenoszalne na inne osoby, dotyczy

to również prawa do wydania nagrody.
11. Wszelkie sprawy sporne, dotyczące Quizu, które nie zostaną rozstrzygnięte w sposób
polubowny, zostaną rozstrzygnięte przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby
Organizatora.
1 2. Regulamin oraz dodatkowe informacje na temat Quizu są dostępne na stronie
www.klimatarolnictwo.pl/biomasa oraz w siedzibie Organizatora.
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