
Regulamin konkursu „Wielki quiz wiedzy o wodzie” 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Konkurs „Wielki quiz wiedzy o wodzie”, zwany dalej „Konkursem”, organizowany jest przez 

Spółkę Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o. z siedzibą w  Opolu przy ul. Oleskiej 64, 45-

222 Opole, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Opolu, XII Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000042312, o numerze NIP 754-033-47-

02 i kapitale zakładowym w wysokości 303 605 000 PLN, zwaną dalej „Organizatorem". 

2. Konkurs organizowany jest dwuetapowo.  

a. Pierwszy etap eliminacyjny zostanie zorganizowany za pomocą systemu 

interankiety.pl. Konkurs dostępny jest online pod adresem: 

http://www.wikopole.com.pl 

b. Finał konkursu odbędzie się w siedzibie Organizatora przy ul. Oleskiej 64 w dniu 26 

marca 2022 roku.  

3. Uczestnikiem Konkursu, zwanym dalej „Uczestnikiem” może być każda pełnoletnia osoba 

fizyczna oraz osoba niepełnoletnia pod opieką prawnego opiekuna, z wyjątkiem 

pracowników Organizatora oraz członków ich najbliższych rodzin.  

4. Konkurs organizowany jest na podstawie niniejszego regulaminu, zwanego dalej 

„Regulaminem".  

5. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika całości 

postanowień Regulaminu.  

6. Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  

7. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu będzie czuwała komisja konkursowa, zwana dalej 

„Komisją”, w której skład wchodzi czterech przedstawicieli Organizatora.  

ZASADY KONKURSU 

1. Konkurs eliminacyjny odbywa się w dniu 22-03-2022 r. 

2. Konkurs finałowy odbywa się w dniu 26-03-2022 r. 

3. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.  

4. Aby wziąć udział w Konkursie należy podać dane kontaktowe oraz udzielić odpowiedzi na 

pytania konkursowe dotyczące wiedzy o wodzie. 

5. Komisja konkursowa, składająca się z przedstawicieli Organizatora dokona wyboru 20 osób, 

które jako pierwsze udzieliły poprawnej odpowiedzi na największą ilość pytań konkursowych.  

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci internetowej, za 

pośrednictwem której Uczestnik korzysta z aplikacji konkursowej, jak również za jakiekolwiek 

http://www.wikopole.com.pl/


uszkodzenia techniczne i usterki sprzętu komputerowego, oprogramowania, a także 

powstałe w ich wyniku zakłócenia działania aplikacji.  

NAGRODY 

1. Główną nagrodą w Konkursie, zwaną dalej „Nagrodą” jest składany rower elektryczny. 

Organizator ufunduje dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości 11,11% wartości Nagrody, 

a następnie z ogólnej wartości przyznanej w Konkursie Nagrody, potrąci i odprowadzi do 

właściwego Urzędu Skarbowego podatek od wygranej Nagrody, przez co dodatkowa nagroda 

pieniężna nie będzie podlegać wypłacie, lecz zaliczeniu na poczet podatku. Wartość nagrody 

oraz wysokość zryczałtowanego podatku od nagrody zostanie zaokrąglona stosownie do 

przepisów podatkowych. Poprzez odebranie Nagrody Zwycięzca wyraża zgodę na pobranie 

dodatkowej nagrody pieniężnej przez wydającego Nagrodę i przeznaczenie jej na zapłatę 

podatku dochodowego od Nagród. 

2. Drugą nagrodą w Konkursie jest hulajnoga elektryczna 

3. Trzecią nagrodą w Konkursie jest zegarek sportowy.  

4. Nagrodą za zajęcie miejsca 4-10 jest saturator do wody kranowej 

5. Każdy Uczestnik może wygrać tylko jedną Nagrodę.  

6. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany Nagród przewidzianych w Konkursie. Zmiana 

Nagród nie stanowi zmiany Regulaminu.  

7. Nagrody nie podlegają wymianie na inne ani na ich równowartość pieniężną.  

8. Uczestnik może zrzec się Nagrody przesyłając Organizatorowi odpowiednie oświadczenie za 

pośrednictwem poczty elektronicznej lub poczty tradycyjnej. W przypadku zrzeczenia się 

Nagrody, zostanie ona przyznana Uczestnikowi, który zajął kolejne miejsce na liście 

zwycięzców Konkursu.  

9. W razie zrzeczenia się Nagrody Uczestnik nie nabywa roszczenia o zapłatę równowartości 

pieniężnej Nagrody, a wszelkie jego roszczenia wobec Organizatora Konkursu wygasają.  

 ZASADY PRZYZNANIA NAGRÓD I POWIADOMIENIE O WYNIKACH 

1. Ogłoszenie wyników Konkursu eliminacyjnego nastąpi w ciągu 24 godzin od dnia zakończenia 

Konkursu eliminacyjnego. Imienna lista laureatów Konkursu finałowego opublikowana 

zostanie na stronie Organizatora. Organizator powiadomi za pośrednictwem emaila lub 

telefonicznie każdego laureata Konkursu finałowego, zgodnie z danymi podanymi przez 

Uczestnika podczas Konkursu eliminacyjnego. 

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieodebranie wiadomości lub nieobecność 

laureata na Konkursie finałowym. 



3. Imienna lista zwycięzców Konkursu opublikowana zostanie na stronie Organizatora. 

4. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej bezpośrednio po Konkursie 

finałowym. 

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia opóźnione lub utracone z przyczyn 

niezależnych od Organizatora.  

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwych lub 

nieprawdziwych danych kontaktowych uniemożliwiających identyfikację Uczestnika.  

  



* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 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 (RODO) 

DANE OSOBOWE  

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celu przeprowadzenia Konkursu oraz 

przyznania Nagrody jest Spółka Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu 

przy ul. Oleskiej 64, 45-222. 

2. Organizator może przetwarzać następujące dane osobowe:  

a) Imię i Nazwisko,  

b) adres poczty elektronicznej,  

c) numer telefonu komórkowego. 

3. Wszystkie dane kontaktowe Uczestników Konkursu zebrane przez Organizatora są niezbędne 

do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu oraz przyznania Nagród (art. 6 ust.1 lit.f RODO).  

4. W przypadku wygranej Uczestnik wyraża zgodę na publikację swojego imienia na stronie 

internetowej Organizatora. 

5. Zgodnie RODO* dane osobowe uczestników przetwarzane są przez Organizatora wyłącznie w 

celach:  

a. realizacji Konkursu,  

b. ogłoszenia wyników Konkursu,  

c. doręczenia Nagrody,  

6. Każdy Uczestnik ma prawo do dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, jak 

również prawo do żądania zaprzestania przetwarzania danych oraz ich usunięcia.  

7. Uczestnik podaje swoje dane dobrowolnie.  

8. Podane dane kontaktowe przetwarzane są przez Organizatora zgodnie z treścią RODO* oraz 

Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.  

9. Uczestnictwo w Konkursie jest równoznaczne z domniemaniem wyrażenia zgody przez 

Uczestnika na udostepnienie i przetwarzanie wizerunku w formie zdjęć i filmików nagranych 

przez Organizatora oraz zaproszone media. Zdjęcia i nagrania będą przechowywane przez 

Organizatora przez okres nie dłuższy niż 6 lat.  

10. Administratorem Państwa danych osobowych z monitoringu wizyjnego oraz nagrań z 

Konkursu jest Spółka: Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o., z siedzibą w Opolu, ul. 

Oleska 64, 45-222 Opole. 

11. Uczestnikom przysługuje prawo do dostępu do własnych danych osobowych oraz prawo 

żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu 

wobec przetwarzania Państwa danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 



12. Szczegółowe informacje oraz klauzule w związku z przetwarzaniem danych osobowych są 

zawarte na stronie: www.wikopole.com.pl 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Wszelką korespondencję związaną z Konkursem należy kierować na adres: 

marketing@wikopole.com.pl 

2. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do 

żądania wydania Nagród, nie można przenosić na inne osoby i podmioty.  

3. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć z udziału w 

Konkursie Uczestnika (w tym odmówić mu przyznania Nagrody), w stosunku do którego 

powziął podejrzenie o działania sprzeczne z niniejszym Regulaminem. Organizator nie ma 

obowiązku informować Uczestników o ich wykluczeniu z Konkursu.  

4. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, 

których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy 

z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.  

5. Wszelkie ewentualne spory związane z Konkursem będą rozwiązywane przez sąd powszechny 

właściwy dla siedziby Organizatora.  

6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu nawet w trakcie trwania Konkursu. 

Informacje o ewentualnych zmianach zostaną zamieszczone stronie internetowej 

Organizatora. Zmiany w Konkursie wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia.  

7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają postanowienia 

Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.  

8. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 21-03-2022 r. 

mailto:marketing@wikopole.com.pl

