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Regulamin Konkursu z wiedzy ekonomicznej  

pt. „Umiesz liczyć, licz dla siebie” 

 

§ 1.  

Organizator konkursu 

Organizatorem konkursu jest Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, 60-163 

Poznań, ul. Sieradzka 29, który jest wydawcą miesięcznika Poradnik Gospodarski. 

 

§ 2.  

Definicje 

Określenia użyte w niniejszym regulaminie konkursu (zwanym dalej: „Regulaminem”) oznaczają: 

1. „Konkurs” – konkurs pod nazwą „Umiesz liczyć licz dla siebie” prowadzony na zasadach 

określonych Regulaminem.  

2.  „Uczestnik” – osoba fizyczna, spełniająca warunki udziału w Konkursie, która dokonała 

prawidłowego zgłoszenia do Konkursu.  

3. „Komisja konkursowa” – zwana dalej „Komisją”, składająca się z członków powołanych przez 

Organizatora. 

§ 3.  

Uczestnicy konkursu 

Konkurs skierowany jest do rolników i mieszkańców obszarów wiejskich. 

 

§ 4.  

Cel konkursu 

Celem konkursu jest upowszechnienie wśród mieszkańców wsi wiedzy w zakresie ekonomiki  

i zarządzania gospodarstwem rolnym. 

§ 5. 

Postanowienia ogólne 

1. Konkurs prowadzony jest na terenie Polski. 

2. Konkurs przeprowadzony będzie na łamach czasopisma Poradnik Gospodarski. 

3. Konkurs będzie przeprowadzony w formie testu jednokrotnego wyboru. 

4. Ogłoszenie konkursu nastąpi w czerwcowym numerze Poradnika Gospodarskiego. 

5. Konkurs prowadzony jest od dnia 1.07.2022 do dnia 31.08.2022 roku (decyduje data stempla 

pocztowego). 

6. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w październikowym numerze miesięcznika Poradnik 

Gospodarski.  
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§ 6. 

Przystąpienie do uczestnictwa w Konkursie  

1. Konkurs przeznaczony jest dla osób pełnoletnich. 

2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być członkowie Komisji, pracownicy, członkowie władz i 

przedstawiciele Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu oraz osoby 

tworzące/wchodzące w skład ich wspólnego gospodarstwa domowego.  

3. Udział w konkursie jest bezpłatny, dobrowolny. 

4. Konkurs ma charakter otwarty, jednoetapowy. 

5. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:  

a. Nadesłanie uzupełnionego arkusza testowego udostępnionego w miesięczniku 

Poradnik Gospodarski wraz z danymi uczestnika ww. konkursu na adres 

Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, 60-163 Poznań, ul. 

Sieradzka 29 z dopiskiem „Konkurs: Umiesz liczyć licz dla siebie” w określonym 

terminie. 

b. Samodzielna praca uczestnika konkursu. 

c. Akceptacja niniejszego Regulaminu, dostępnego na stronie internetowej 

www.wodr.poznan.pl. 

6. Odpowiedzi testowe muszą być wypełnione jasno i czytelnie. Wszystkie nieścisłości oraz 
nieczytelne odpowiedzi nie będą uwzględniane: 

a) Test jednokrotnego wyboru wymaga zaznaczenia tylko jednej odpowiedzi. 
Zaznaczenie dwóch odpowiedzi będzie skutkować brakiem przyznania punktów. W 
razie pomyłki jest możliwość zaznaczenia drugiej odpowiedzi z dopiskiem do niej 
„poprawna odpowiedź”. 

b) Dane o uczestniku konkursu prosimy wypełnić dużymi literami. 
7. Zgoda na publikację imienia oraz miejsca zamieszkania w przypadku zdobycia jednego z 

trzech miejsc,  gdyż zwycięscy będą wymienieni na łamach Poradnika Gospodarskiego oraz 
na stronie internetowej WODR w Poznaniu i na profilu WODR w Poznaniu na portalu 
społecznościowym Facebook. 

8. Brak zgody na publikację imienia oraz miejsca zamieszania, a także niezapoznanie się z 
regulaminem konkursu automatycznie eliminuje uczestnika z ww. konkursu. 

9. Do Konkursu zostają zakwalifikowane tylko i wyłącznie te osoby, które spełniają wszystkie 
warunki wymienione w § 6. 

 
 
 

§ 7. 

Rozstrzygnięcie konkursu 

1. Formularze z odpowiedziami do konkursu wysłane na adres Organizatora zostaną ocenione 

przez Komisję, która na podstawie największej liczby punktów przyzna I, II i III nagrodę w 

wysokości:  

I nagroda – 1500 zł, 

II nagroda - 1000 zł, 

III nagroda - 500 zł. 

Nagroda zostanie przekazana na konto uczestnika lub przekazem pocztowym. 

2. Posiedzenie komisji konkursowej odbędzie się 12.09.2022 roku. 

3. Podczas oceniania, Komisja weźmie pod uwagę następujące kryteria: 

http://www.wodr.poznan.pl/
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a. Suma prawidłowych odpowiedzi w teście jednokrotnego wyboru. 

b. O przyznaniu nagród decyduje największa liczba prawidłowo udzielonych 

odpowiedzi. 

c. W przypadku uzyskania u wielu uczestników takiej samej/największej  liczby punktów 

zostanie przeprowadzone losowanie, które umożliwi wyłonienie zwycięzców. 

d. Od decyzji komisji konkursowej nie ma odwołania. 

4. Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy u podatku dochodowym od osób fizycznych, 

wygrana jest zwolniona z podatku dochodowego. 

 

§ 8. 

Postanowienia końcowe 

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędy spowodowane podaniem niepoprawnych, 

niezrozumiałych, bądź nieczytelnych odpowiedzi. 

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędne podanie swoich danych osobowych. 

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za dyskwalifikację uczestnika, który złamał § 6. 

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nadesłanie pracy po dopuszczalnym terminie 

trwania konkursu. 

5. We wszystkich kwestiach spornych decyduje Komisja Konkursowa. 

6. Odpowiedzi na dodatkowe pytania udzielają: 

Pracownicy Działu Ekonomiki i Zarządzania Gospodarstwem Rolnym WODR w Poznaniu: 

ul. Sieradzka 29, 60-163 Poznań 

tel.: +48 61 863 04 25 

e-mail: ekonomika@wodr.poznan.pl 

7. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie. 

8. Regulamin konkursu znajduje się do wglądu w siedzibie Organizatora: Wielkopolski Ośrodek 

Doradztwa Rolniczego w Poznaniu ul. Sieradzka 29, 60-163 Poznań oraz na stronie 

internetowej Ośrodka: www.wodr.poznan.pl. 

9. Zgłoszenie prac na konkurs uważane będzie za uznanie i przyjęcie warunków regulaminu 

oraz zasad przetwarzania danych osobowych. 

 

§ 9. 

Ochrona danych osobowych  

Organizator Konkursu będzie przetwarzał dane osobowe podmiotów fizycznych, których dane 

osobowe otrzyma od zgłaszającego, w  związku z organizacją i przeprowadzeniem niniejszego 

Konkursu. 

1. Organizator przywiązuje dużą wagę do ochrony danych osobowych, dlatego realizując obowiązek 

informacyjny, wynikający z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z 27.04.2016 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.U. UE. L. z 2016 r. nr 119, str. 1) – dalej 

RODO – informuje, że Administratorem Państwa danych osobowych (ADO) jest Wielkopolski 

Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, z siedzibą przy ul. Sieradzkiej 29, 60-163 Poznań, 

adres email: wodr@wodr.poznan.pl, tel. 61 868 52 72. 

http://www.wodr.poznan.pl/
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2. W sprawach związanych z danymi osobowymi mogą Państwo skontaktować się z powołanym 

przez ADO Inspektorem Ochrony Danych korespondencyjnie, na wskazany w pkt 1 adres 

Administratora lub na adres poczty elektronicznej: iod@wodr.poznan.pl. 

3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu: 

a) organizacji i przeprowadzenie konkursu, o których mowa w §  ust. 1 niniejszego 

Regulaminu, w oparciu o podstawę prawną, jaką jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, 

b) wypłacenia oraz rozliczenia nagród finansowych, o których mowa w § 7 ust. 1 niniejszego 

Regulaminu, w oparciu o podstawę prawną, jaką jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, 

c) rozliczenia dotacji celowych na działania ustawowe i statutowe WODR oraz w celach 

statystycznych  - w oparciu o podstawę prawną, jaką jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. 

4. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od zakończenia roku 

kalendarzowego, w którym nastąpiło rozstrzygnięcie Konkursu, w związku z obowiązkami ADO 

dot. rozliczenia nagród finansowych, przyznanych laureatom konkursu, a także w związku z  

kontrolą działań WODR przez podmioty upoważnione z mocy prawa. 

5. Państwa dane nie będą przekazywane do Państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych. 

6. Państwa dane mogą być poddane transgranicznemu przetwarzaniu, w przypadku zgłoszenia 

takiego żądana przez Komisję Europejską, uprawnioną do kontroli oraz audytu działań 

finansowanych z projektu, o którym mowa w §3 ust. 1 niniejszego Regulaminu . 

7. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, do ich sprostowania, 

usunięcia w zakresie wynikającym z przepisów prawa, a w przypadku wycofania zgody bez 

wpływu na prawo do przetwarzania przed jej wycofaniem, ograniczenia ich przetwarzania lub 

wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania – więcej na temat praw podmiotów danych  

w zakładce Ochrona Danych Osobowych na stronie www.wodr.poznan.pl. 

8. W związku z przetwarzaniem przez ADO Państwa danych osobowych, mają Państwo prawo 

wnieść skargę do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 

2, 00-193 Warszawa). 

http://www.wodr.poznan.pl/

