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Regulamin Konkursu “Globalne Quizrzyska” (zwanego dalej „Konkursem”) 
  

1. Organizatorem Konkursu oraz fundatorem nagród jest Polska Akcja Humanitarna z 
siedzibą w Warszawie przy al. Solidarności 78A, 00-145 Warszawa, NIP: 525-14-41-
253, REGON: 010849302, KRS: 0000136833 (zwana dalej „Organizatorem”). 

2. Celem Konkursu jest upowszechnianie wśród młodzieży wiedzy na temat globalnych 
wyzwań z jakimi mierzy się współczesny świat.  

3. Zasady Konkursu zawarte są w niniejszym regulaminie, zwanym dalej 
„Regulaminem”. Regulamin dostępny jest na stronie 
www.facebook.com/SzkolaHumanitarna, w serwisie Facebook.  

4. Konkurs trwa od 21.05.2020 (od momentu opublikowania posta informującego o 
Konkursie) do 5.06.2020 i prowadzony jest na stronie 
www.facebook.com/SzkolaHumanitarna, w serwisie Facebook (zwanej dalej 
„Fanpage”), z wykorzystaniem platformy Quizziz (https://quizizz.com).  

5. Miejscem konkursu jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
6. Konkurs jest prowadzony we współpracy ze szkołami, które zawarły z Organizatorem 

umowę o współpracy, w ramach projektu „Szkoła Humanitarna”, lista szkół stanowi 
załącznik nr 1 do Regulaminu.  

7. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie uczniowie i uczennice szkół, o których 
mowa w pkt 6 powyżej. 

8. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny. 
9. Zasady Konkursu:  

Aby wziąć udział w konkursie należy: 
a. utworzyć konto na platformie Quizziz (https://quizizz.com/), nazwa 

użytkownika musi zostać utworzona według następującego schematu: [nazwa 
pozwalająca na odróżnienie uczestnika – nie może być to imię i 
nazwisko]_miejscowość_skrót nazwy szkoły numer szkoły, do której 
uczęszcza uczestnik – przykład: dla uczestnika ze szkoły Zespół Szkół Edukacji 
Technicznej w Łodzi poprawna nazwa użytkownika mogłaby brzmieć: 
GlobalnyOlimpijczyk_Lodz_ZSET; 

b.  rozwiązać 4 quizy utworzone na platformie Quizziz.com, publikowane kolejno 
25 i 27 maja oraz 1 i 3 czerwca na Fanpage. 

c. Zgłoszenie udziału w Konkursie, w sposób określony w pkt a) powyżej, oznacza 
akceptację jego zasad przewidzianych w niniejszym Regulaminie.  

d. Jedna osoba może rozwiązywać każdy quiz maksymalnie raz; 
e. Link do każdego quizu będzie aktywny przez 48h od momentu opublikowania 

posta. 
f. Zwycięzcy/czynie zostaną wyłonieni automatycznie przez platformę Quizziz, 

która pod uwagę bierze:  
i. poprawność odpowiedzi,  
ii. szybkość ich udzielania. 

Zwycięzcami/zwycięzczyniami zostaną osoby, których zsumowany wynik z 4 quizów 
jest najwyższy.  

10. W Konkursie przewidziano trzy nagrody: gra planszowa Dixit, dwa vouchery na dwa 
bilety do kina.  

11. Spośród nadesłanych odpowiedzi Organizator wyłoni trzech zwycięzców/czynie – 
laureata pierwszego miejsca, który zostanie nagrodzony grą planszową Dixit, oraz 
laureatów drugiego i trzeciego miejsca, którzy zostaną nagrodzeni voucherem na 
bilety do kina.  

http://www.facebook.com/SzkolaHumanitarna
https://quizizz.com/
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12. Nazwy użytkownika należące do zwycięzców/zwyciężczyń zostaną opublikowane na 
Fanpage. W ciągu trzech dni od opublikowania tych informacji zwycięzcy/czynie 
zobowiązani są przesłać do nauczyciela/ki prowadzącego/ej w szkole uczestnika 
program „Szkoła Humanitarna”, zrzut ekranu z aplikacji, potwierdzający, że to do 
nich należy zwycięska nazwa użytkownika.  

13. Organizator prześle nagrody na adres szkół, do których uczęszczają 
zwycięzcy/czynie. Nauczyciel/ka prowadzący/a w szkole program „Szkoła 
Humanitarna”, na podstawie informacji, o których mowa w pkt 12 powyżej przekaże 
je zwycięzcom/zwyciężczyniom. 

14. Nagroda nie może być wymieniona na równowartość pieniężną ani jakąkolwiek inną 
nagrodę. Uprawnienie do nagrody nie może być przeniesione na osobę trzecią. 

15. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo przeznaczenia nieodebranych nagród na 
inne cele Organizatora.  

16. Każdy/a Uczestnik/czka w pełnym zakresie zwalnia serwis Facebook oraz 
poszczególne szkoły z odpowiedzialności za organizację Konkursu. Organizator 
oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani 
przeprowadzany przez serwis Facebook ani z nim związany, ani też zarządzany czy 
powiązany z podmiotami będącymi właścicielami serwisu społecznościowego 
Facebook.  

17. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o 
grach hazardowych (Dz.U. z 2018, poz. 165 z późn. zm.). 

18. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania uczestników lub osób trzecich, 
w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie nagrody z przyczyn 
leżących po stronie uczestnika, w tym niepodania lub podania niewłaściwych danych 
osobowych, niewłaściwego adresu czy innych danych umożliwiających wysyłkę 
nagrody. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy, przerwy, 
wyłączenia związane z funkcjonowaniem serwisu społecznościowego Facebook oraz 
platformy Quizizz. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy mogące 
wynikać z braku dostępu do Internetu związanego z usterkami technicznymi, 
aktualizacjami, oprogramowaniem i innymi przeszkodami niezależnymi od 
Organizatora.  

19. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu należy zgłaszać w czasie trwania Konkursu, 
jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia zakończenia konkursu w formie 
pisemnej, przesłanym listem poleconym ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru, na 
adres Organizatora. Reklamacje zgłaszane po upływie terminu nie będą 
rozpatrywane. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, adres oraz wskazanie 
i uzasadnienie reklamacji. Prawidłowo złożone reklamacje rozpatrywane będą w 
terminie 14 dni od dnia otrzymania. Odpowiedź zostanie wysłana drogą pisemną na 
wskazany w reklamacji adres. 

20. Regulamin wchodzi w życie dnia 21 maja 2020 i obowiązuje do 5 czerwca 2020. 
21. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania, unieważnienia lub przesunięcia 

terminów Konkursu w każdym czasie oraz zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu. 
22. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy 

prawa powszechnie obowiązującego, w tym kodeks cywilny.  
23. Sądem właściwym dla rozpatrywania wszelkich sporów związanych z Konkursem jest 

sąd właściwy dla siedziby Organizatora.  
24. Organizacja i przeprowadzenie konkursu odbywają się bez przekazywania 

Organizatorowi danych osobowych uczestników/czek.  
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ZAŁĄCZNIK NR 1 - Lista szkół:  

1. I Liceum Ogólnokształcące im. Filomatów Ziemi Michałowskiej w Brodnicy – 

Brodnica_1LO 

2. IV Liceum Ogólnokształcące w Toruniu – Torun_4LO 

3. Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chełmży – Chelmza_ZSP 

4. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Bytowie – Bytow_ZSP 

5. Ogólnokształcące Liceum Programów Indywidualnych w Gdańsku – Gdansk_OLPI 

6. I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Tczewie - Tczew_1LO 

7. LXXV LO im. Jana III Sobieskiego w Warszawie – Warszawa_75LO 

8. I Liceum Ogólnokształcące im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie – 

Ciachanow_1LO 

9. Zespół Szkół nr 2 im. A. Mickiewicza w Ciechanowie - Cichanow_2ZS 

10. Zespół Szkół nr 7 im Szczepana Bońkowskiego w Warszawie – Warszawa_7ZS 

11. XXXVIII Dwujęzyczne Liceum Ogólnokształcące w Poznaniu – Poznan_37DLO 

12. Zespół Szkół Politechnicznych im. Bohaterów Monte Cassino we Wrześni -

Wrzesnia_ZSP 

13. Zespół Szkół Edukacji Technicznej w Łodzi – Lodz_ZSET 

 

 


