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Regulamin konkursu wiedzy  

pt.: „Gaz ziemny – czyste paliwo w naszych domach” 

 

Informacje ogólne 

1. Organizatorem konkursu jest „Fundacja na rzecz Energetyki Zrównoważonej”, będąca fundacją, z siedzibą  

w Warszawie, ul. Bukowińska 24a/14, 02-703 Warszawa, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji 

społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod numerem KRS  

0000318483, przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy KRS, NIP: 9512283945. 

2. Konkurs wiedzy dotyczy zagadnień związanych z energetyką gazową, w szczególności w zakresie dotyczącym 

realizowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie międzysystemowego gazociągu Baltic Pipe. 

3. Celem konkursu jest upowszechnianie wiedzy dotyczącej roli, jaką gaz ziemny pełni w świetle transformacji energetycznej. 

Głównym przesłaniem konkursu jest zachęcenie uczniów do zdobywania wiedzy i zwiększenie ich świadomości na tematy 

związane z bezpieczeństwem i niezależnością energetyczną, dywersyfikacją źródeł wytwarzania energii, jak i rozwijającymi 

się projektami infrastruktury gazowej. 

 

Zgłoszenia 

1. Konkurs kierowany jest do uczniów klas V-VIII szkół podstawowych zlokalizowanych na terenie dwóch gmin: gminy 

wiejskiej Rewal – 3 placówki, gminy miejsko-wiejskiej Trzebiatów – 3 placówki. 

2. Udział w konkursie jest bezpłatny. 

3. Każda szkoła może zgłosić dowolną liczbę uczniów (z klas V-VIII). 

4. Szkoła otrzymuje od organizatora zawiadomienie o konkursie wraz z formularzem zgłoszenia (formularze w wersji 

elektronicznej będą rozsyłane pocztą e-mail). Po uzyskaniu informacji o wstępnej liczbie uczniów biorących udział w 

konkursie szkoła otrzyma również w wersji papierowej materiały z zagadnieniami obowiązującymi na teście dla każdego 

uczestnika konkursu. Organizator zakłada wysyłkę dodatkowej puli materiałów dla dzieci zgłoszonych do konkursu po 

przeprowadzonej prelekcji.  

5. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie poprawnie wypełnionego formularza zgłoszenia do dnia 25 stycznia 

2019 r. W przypadku nieprzesłania formularza w terminie organizator może podjąć decyzję o nieuwzględnieniu uczniów 

danej szkoły w konkursie. Formularz może zostać wysłany pocztą tradycyjną na adres: Fundacja na rzecz Energetyki 

Zrównoważonej, ul. Bukowińska 24A/14, 02-703 Warszawa lub w formie skanu pocztą elektroniczną na adres e-mail: 

mt@fnez.pl. Organizator dopuszcza także możliwość przyjęcia dodatkowej puli zgłoszeń w terminie 3 dni roboczych po 

przeprowadzonej prelekcji. 

6. O liczbie uczniów zakwalifikowanych do II etapu decyduje Organizator, na podstawie wyników I etapu i powiadamia o tym 

szkołę drogą elektroniczną w ciągu 10 dni od daty otrzymania wypełnionych testów. 

 

Przebieg Konkursu  

1. I etap odbędzie się w terminie 27 lutego 2019 r. Testy z pytaniami eliminacyjnymi dostarcza do szkół Organizator. Koperty 

z testami mogą być otwarte w momencie rozpoczęcia eliminacji. Wypełnione testy szkoła umieszcza w przekazanej przez 

organizatora kopercie zwrotnej i wysyła je pocztą tradycyjną na adres organizatora: Fundacja na rzecz Energetyki 

Zrównoważonej, ul. Bukowińska 24A/14, 02-703 Warszawa w ciągu maksymalnie 3 dni od daty I etapu konkursu. 

2. W I etapie konkursu uczestnicy rozwiązują test przygotowany przez organizatora na podstawie wcześniej udostępnionych 

materiałów. 

a) test zawiera 25 pytań zamkniętych jednokrotnego wyboru oraz 2 pytania otwarte, 

b) uczestnik otrzymuje 1 pkt za prawidłową odpowiedź zamkniętą oraz maksymalnie 5 pkt za odpowiedź otwartą. 

Maksymalna ilość punktów, którą można zdobyć podczas I etapu konkursu to 35 pkt. 

3. Etap II konkursu odbędzie się w jednym dniu i zaplanowany został w terminie pomiędzy 18 a 29 marca 2019 r. Dokładna 

data zostanie przekazana z odpowiednim wyprzedzeniem. 
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4. Etap II konkursu odbędzie się w miejscu wskazanym przez Organizatora. Dokładna lokalizacja miejsca finału zostanie 

przekazana z odpowiednim wyprzedzeniem. II etap konkursu składa się z 3 części. 

a) w części A i części B (półfinał) biorą udział uczestnicy wyłonieni w I etapie konkursu, którzy uzyskali najlepsze 

wyniki, w liczbie określonej przez Organizatora, 

b) w części C (finał) biorą udział 3 osoby, które uzyskały najwyższe oceny w półfinałach.  

5. W części A półfinału uczestnicy rozwiązują test jednokrotnego wyboru, przygotowany przez organizatora konkursu na 

podstawie wcześniej udostępnionych materiałów. Materiały dostarczone uczestnikom konkursu na II etap będą zawierały 

rozszerzony materiał w stosunku do etapu I.  

a) test zawiera 15 pytań zamkniętych jednokrotnego wyboru, 

b) uczestnik otrzymuje 1 pkt za prawidłową odpowiedź zamkniętą. 

6. W części B półfinału uczestnicy przedstawiają przygotowane wcześniej prace lub prezentacje zgodne z tematyką konkursu. 

Mogą one obejmować wykonanie pracy plastycznej wraz z jej omówieniem, mogą mieć również charakter prezentacji 

multimedialnej (w programie PowerPoint), posteru, reportażu, filmu czy referatu. Czas wystąpienia nie może być dłuższy 

niż 5 min. Przy ocenie wystąpienia brane są pod uwagę 4 kryteria oceniane według punktacji: 

a) zgodność z tematem i wartość merytoryczna prezentacji – 1-3 pkt, 

b) pomysłowość – 1-3 pkt, 

c) sposób przedstawienia prezentacji – 1-3 pkt, 

d) wniesiony wkład pracy – 1-3 pkt. 

7. W części C II etapu (finał) bierze udział 3 uczestników, którzy otrzymali najlepszy wynik w półfinale (test i prezentacja 

łącznie). Finał jest przeprowadzany w formie quizu, w wyniku którego wyłaniany jest zwycięzca konkursu. W przypadku 

remisu, finał zostanie rozstrzygnięty za pomocą dodatkowego pytania. 

a) quiz zawiera 15 pytań, 

b) uczestnik otrzymuje 1 pkt za prawidłową odpowiedź. 

8. Część B i C II etapu (prezentacja i quiz) konkursu jest rozgrywana przy udziale publiczności.  

  

Komisja konkursowa 

1. Komisja Konkursowa składać się będzie co najmniej z 4 członków. 

2. Komisja Konkursowa będzie zaangażowana w ocenę uczestników konkursu podczas części B oraz C II etapu. 

3. W skład Komisji Konkursowej wchodzą po jednym przedstawicielu:  

a) organizatora, 

b) inwestora projektu (Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.), 

c) władz samorządowych z gminy Rewal, 

d) władz samorządowych z gminy Trzebiatów 

oraz inne osoby zaproszone przez Organizatora.  

4. Komisja podejmuje decyzje zwykłą większością głosów. 

 

Obowiązki uczestników  

1. Uczestnicy wykonują swoje prace we wszystkich etapach konkursu samodzielnie. 

2. Podczas rozwiązywania testów zabronione jest korzystanie z dodatkowych materiałów, pomocy naukowych, urządzeń 

elektronicznych. 

3. Prezentacje w części B II etapu powinny być wygłaszane, a nie odczytywane.  

 

Nagrody  

1. Zdobywcy trzech pierwszych miejsc otrzymują nagrody markowych producentów: 

a) I miejsce – laptop/smartfon o wartości 1500-2000 zł lub inna nagroda o podobnej wartości, 
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b) II miejsce – tablet/hulajnoga elektryczna o wartości 1000-1400 zł lub inna nagroda o podobnej wartości, 

c) III miejsce – aparat natychmiastowy o wartości 500-900 zł lub inna nagroda o podobnej wartości. 

2. Osoby uczestniczące w półfinale, które nie zostaną zakwalifikowane do finału, a przygotowały i wygłosiły prezentację lub 

referat otrzymają nagrodę o wartości do 100 zł (przenośną ładowarkę typu powerbank, słuchawki bezprzewodowe lub 

inną wybraną przez organizatora). 

3. Każda z nagród zostanie wydana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego, tj. ustawy z dnia 26 lipca 1991 

r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 2032 z późn. zm.). Obok nagród rzeczowych, 

Organizator przyznaje również nagrodę pieniężną w kwocie stanowiącej równowartość 11,11% kwoty nagrody rzeczowej 

(ubruttowienie). Nagrody rzeczowe wraz z nagrodami pieniężnymi są dalej zwane łącznie „nagrodami”, a każda z osobna 

„nagrodą”. Poprzez odebranie nagrody Uczestnik wyraża zgodę, aby część nagrody, którą stanowi nagroda pieniężna, 

odpowiadająca wysokości podatku dochodowego, obciążającego Uczestnika została pobrana i wpłacona na rachunek 

właściwego Urzędu Skarbowego przez Organizatora jako płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób 

fizycznych od wygranej w Konkursie. 

 

Reklamacje 

1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z konkursem należy składać na piśmie na adres organizatora lub za 

pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mt@fnez.pl przez cały czas trwania konkursu oraz nie później niż  

w terminie 7 dni od daty zakończenia konkursu. 

2. Reklamacja powinna zawierać dokładny opis powodu reklamacji oraz zgłaszanego roszczenia, uzasadnienie oraz dane 

umożliwiające udzielenie odpowiedzi. 

3. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 7 dni od daty doręczenia reklamacji. 

4. Reklamacje wysłane po upływie terminu określonego w ust. 1 powyżej, nie będą rozpatrywane. 

 

Informacje końcowe 

1. Wszelkie informacje o konkursie, jego przebiegu, uczestnikach i finalistach będzie można uzyskać pisząc na adres 

mt@fnez.pl, lub po telefonem 22 412 24 92. Osobą właściwą do kontaktów jest pani Magda Trzaska. 

2. Regulamin konkursu po przekazaniu szkole przez organizatorów zostanie udostępniony uczniom szkoły na stronie 

internetowej powiązanej z konkursem administrowanej przez organizatora konkursu (www.fnez.pl/konkursedukacyjny) 

lub/i na stronie projektu Baltic Pipe.  

3. W przypadku nieprzestrzegania regulaminu przez uczestników konkursu nastąpi ich dyskwalifikacja. Decyzję  

o dyskwalifikacji uczniów podejmuje Organizator. Organizator przedstawia Dyrekcji Szkoły powody, dla których podjęta 

została decyzja o dyskwalifikacji uczniów.  

4. O ewentualnej zmianie terminów poszczególnych etapów konkursu, organizator niezwłocznie poinformuje uczestniczące 

szkoły. 

5. Informacja o miejscu finału konkursu zostanie rozesłana na piśmie do zainteresowanych szkół co najmniej 3 tygodnie przed 

finałem. 

 

Ochrona Danych Osobowych 

1. 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88) 

informujemy, że administratorem danych osobowych udostępnionych w ramach konkursu jest organizator konkursu 

Fundacja na rzecz Energetyki Zrównoważonej z siedzibą w Warszawie, przy ul. Bukowińska 24A/14, 02-703 (dalej jako 

„Administrator”). 

2. Uczestnicy konkursu przystępując do niego wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych (imię i nazwisko, numer 

klasy, nazwa szkoły) składając pisemne oświadczenie (Załącznik 1), przez Organizatorów Konkursu wyłącznie dla potrzeb 

niezbędnych do realizacji konkursu. Uczestnicy konkursu przyjmują do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne  

i że każdemu uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. 
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3. Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na publikację swoich danych osobowych (imię i nazwisko, nazwa szkoły, numer 

klasy) w materiale podsumowującym wydarzenie oraz na stronie internetowej powiązanej z konkursem administrowanej 

przez organizatora konkursu lub/i na stronie projektu Baltic Pipe, w przypadku otrzymania nagrody w konkursie.  

4. Udział w konkursie i uczestnictwo w finałach wiąże się z również z wyrażeniem zgody na dokumentowanie spotkania  

w formie fotograficznej i/lub video oraz publikacji wyżej wymienionej dokumentacji, także tej zawierającej wizerunek 

uczestnika w materiałach pokonkursowych w materiale podsumowującym wydarzenie oraz na stronie internetowej 

powiązanej z konkursem administrowanej przez organizatora konkursu lub/i na stronie projektu Baltic Pipe. 

5. Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1, będą przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 6 ust.1 lit. f) 

RODO jedynie w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zadań Administratora danych osobowych związanych  

z realizacją konkursu oraz w celu zabezpieczenia prawnie uzasadnionych interesów administratora (rozpatrzenie 

reklamacji, obrona przed roszczeniami). 

6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego. 

7. Uczestnikom konkursu przysługuje prawo do żądania od Administratora danych dostępu do ich danych osobowych, ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,  

a także prawo do przenoszenia danych. 

8. Uczestnikom konkursu w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych przysługuje prawo do wniesienia skargi do 

organu nadzorczego do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

9. Podanie danych osobowych przez uczestników konkursu jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi udział  

w Konkursie. 

10. W oparciu o dane osobowe uczestników konkursu Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji,  

w tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu RODO. 
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