
Regulamin konkursu internetowego  
„Test wiedzy o bocianie białym” 

 

 

§ 1. Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem konkursu jest Towarzystwo Przyrodnicze „Bocian”, ul. Radomska 22/32, 02-323 

Warszawa. 

2. Konkurs jest przeznaczony dla internautów, miłośników bociana białego. Organizator nie ustala 

ograniczeń wiekowych dla osób biorących udział w konkursie. 

 

§ 2. Cel konkursu 

Celem konkursu jest sprawdzenie wiedzy uczestników o bocianie białym.   

 

§ 3. Czas trwania konkursu 

Konkurs trwa od dni 20 kwietnia 2016 r. do dnia 31 sierpnia 2016 r.  

 

§ 4. Zadanie konkursowe 

1. Zadanie konkursowe polega na: 

a) udzieleniu odpowiedzi na 30 pytań testowych: każde z pytań posiada tylko jedną prawidłową 

odpowiedź; 

b)  podpisanie rozwiązanego testu przez podanie imienia, nazwiska, adresu korespondencyjnego oraz 

e-maila; 

3. Każdy uczestnik konkursu może tylko raz przystąpić do rozwiązywania danego testu. Uczestnik, który 

dwukrotnie prześle rozwiązanie tego samego testu nie zostanie dopuszczony do losowania nagrody. 

4. Liczba punktów uzyskana przez uczestnika jest rejestrowana przez system.  

 

§ 5. Ocena zadania konkursowego i nagrody 

1. Losowania nagród dokona komisja konkursowa, powołana przez organizatorów, przedstawicieli TP 

„Bocian”. 

2. Uczestnikom konkursu nie przysługuje prawo do odwołania się od decyzji komisji. 

3. Spośród uczestników konkursu, którzy uzyskają największą liczbę punktów zostanie wylosowanych 

trzech zwycięzców, którzy otrzymają nagrodę książkową – Album pt. BOCIAN (wydawnictwo 

ALEKSANDER). 

http://www.bocian.org.pl/album-bocian 

 

http://www.bocian.org.pl/album-bocian


4. Nazwiska osób, które zdobędą nagrodę zostaną ogłoszone na stronie internetowej 

http://www.bocian.org.pl/bocian-bialy/test-wiedzy 

 

§ 6.Wyniki konkursu 

1. Lista zwycięzców konkursu, zawierająca imię i nazwisko  laureata zostanie opublikowana na stronie 

internetowej projektu w okresie do tygodnia po zakończeniu konkursu. 

2. Podanie danych osobowych na stronie oznacza zgodę na publikację ww. danych laureatów konkursu. 

Dodatkowo do wszystkich laureatów zostaną wysłane powiadomienia o wygranej na podany adres e-

mail. 

3. Kontakt z laureatami w celu wysyłki nagród odbywać się będzie drogą mailową. 

 

§ 7. Ustalenia końcowe 

Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą przy zachowaniu zasad określonych w ustawie z dnia 

29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 roku, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) 

oraz w ustawie z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr. 144, poz. 

1204 ze zm.). Administratorem danych jest Towarzystwo Przyrodnicze „Bocian” z siedzibą w Warszawie 

na ul. Radomskiej 22/32. Podanie danych ma charakter dobrowolny. Osobom udostępniającym dane 

przysługuje prawo możliwość ich poprawiania lub żądania ich usunięcia. Przetwarzanie danych 

osobowych Uczestników konkursu będzie prowadzone jedynie w celach i w zakresie związanym z 

organizacją i przeprowadzeniem konkursu. 

 

Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konkursu jest Dominik Krupiński, kontakt: 

dominik@bocian.org.pl 

http://www.bocian.org.pl/bocian-bialy/test-wiedzy

