
 

REGULAMIN KONKURSU DLA STUDENTÓW OSTATNICH LAT  

BIORĄCYCH UDZIAŁ W BADANIU ONLINE  

- II EDYCJA BADAŃ SEKTOROWYCH BILANS KAPITAŁU LUDZKIEGO   

§1 

PRZEPISY OGÓLNE 

 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie dla 

studentów ostatnich lat biorących udział w badaniu online, w ramach projektu II edycji  

badań sektorowych Bilansu Kapitału Ludzkiego (zwanym dalej: Konkursem). 

2. Głównym celem Konkursu jest sprawdzenie i wiedzy na temat polskiego społeczeństwa  

oraz zachęcenie absolwentów do aktywnego udziału w projekcie.  

3. Badanie online realizowane jest w ramach projektu badawczego Bilans Kapitału 

Ludzkiego. Projekt BKL współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza 

Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020. 

3.1. Organizatorami konkursu jest agencja badawcza Danae Sp. z o.o., z siedzibą w 

Gdańsku (80-377), przy ul. Bora Komorowskiego 19b, NIP 821-264-01-80, REGON 

147073210, www.danae.com.pl.  zwana dalej Organizatorami. 

4. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 

5. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem i zgodnie 

z powszechnie obowiązującymi zasadami prawa. 

§2 

UCZESTNICY KONKURSU 

   

1. Uczestnikami Konkursu mogą zostać osoby, które będąc studentami ostatnich lat studiów 

wypełniły ankietę online w badaniu Bilansu Kapitału Ludzkiego dla branż IT lub finansowej 

realizowanym w terminie grudzień 2020 – kwiecień 2021, podały niezbędne dane 

kontaktowe, wyraziły zgodę na przetwarzanie danych osobowych i powtórny kontakt w 

celu realizacji kolejnych fal badania oraz wskazały jedną z proponowanych nagród jako 

preferowaną. 

2. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest wypełnienie ankiety online realizowanej 

w ramach Bilansu Kapitału Ludzkiego dla sektora IT lub finansowego oraz odpowiedź na 

pytania konkursowe zamieszczone na końcu ankiety.  

3. Przystąpienie do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją przez Uczestnika niniejszego 

Regulaminu w całości. 

§3 

WARUNKI KONKURSU 

 

1. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny. 

2. Warunkiem udziału w Konkursie jest udzielenie odpowiedzi na trzy pytania konkursowe 

znajdujące się na końcu ankiety online. Pytania konkursowe dotyczyć będą wiedzy o 

polskim społeczeństwie. Klucz poprawnych odpowiedzi zostanie zdefiniowany w oparciu 

o dane statystyczne i wyniki badań realizowanych na reprezentatywnych, ogólnopolskich 

próbach.  

3. Konkurs trwa od dnia rozpoczęcia badania do 28.03.2020 r. 



 

4. Laureaci Konkursu (zwani dalej: Laureatami) zostaną wskazani na podstawie odpowiedzi 

najbardziej zbliżonych do poprawnych na zawarte w ankiecie konkursowej pytania.  

5. Organizatorzy przewidują przyznanie nagród 10 Laureatom w ramach każdej branży, w 

sumie zostanie wyłonionych 20 Laureatów. 

6. W przypadku gdy więcej niż 20 uczestników Konkursu zakwalifikuje się do otrzymania 

nagrody na podstawie udzielonych odpowiedzi, Organizatorzy przeprowadzą Konkurs 

uzupełniający. 

7. W Konkursie uzupełniającym, osobom, które na podstawie udzielonych odpowiedzi 

zdobędą taką samą liczbę punktów i uplasują się ex aequo na ostatnim miejscu, zostanie 

zadane dodatkowe pytanie konkursowe z zakresu wiedzy o Polakach. Pytanie to zostanie 

zadane drogą telefoniczną. Laureaci zostaną wskazani na podstawie udzielenia 

odpowiedzi najbardziej zbliżonej do poprawnej. 

§4 

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU 

 

1. Rozstrzygnięcia Konkursy dokona powołana przez Organizatorów Komisja Konkursowa. 

2. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do 30.04.2021 r. 

3. Nagrody konkursowe zostaną rozesłane w ciągu dwóch miesięcy od daty zakończenia 

Konkursu. 

4. Koszt wysyłki nagrody do Laureatów ponoszą Organizatorzy (zakładając jednorazową 

próbę doręczenia). 

5. Wysyłka nagród nastąpi jedynie w granicach administracyjnych Rzeczypospolitej Polskiej.  

6. W momencie odbioru nagrody, Laureat Konkursu będzie zobowiązany do podpisania 

dostarczonego protokołu odbioru nagrody. 

 

§5 

NAGRODY KONKURSOWE 

 

1. Nagrodami w Konkursie badania każdej z branż są: 

• konsola Nintendo Switch Lite, tablet lub zestaw klocków lego każda z nagród jest 

o wartości nie przekraczającej  1 000,00 zł – dla 2 Laureatów Konkursu zarówno w 

branży IT i finansowej (w sumie 4 osoby), którzy zajęli pierwsze miejsce  

• czytnik e-book, bon o wartości 500 zł do sklepów Ikea, Empik lub Decathlon,  

zestaw klocków lego o wartości nie przekraczającej  500,00 zł – dla 3 kolejnych 

Laureatów Konkursu, zarówno w branży IT i finansowej (w sumie 6 osób) 

• opaska Mi Band, Karta prepaid o wartości 120 zł do serwisu Netflix, Xbox lub 

Playstation, gra planszowa o wartości 120 zł o wartości nie przekraczającej 120,00 

zł – dla 5 kolejnych Laureatów Konkursu (w sumie 10 osób) 

2. Uczestnik konkursu wybiera po jednej nagrodzie każdego stopnia, którą otrzyma w 

przypadku wygranej.  

3. Organizatorzy Konkursu zastrzegają sobie prawo zmiany nagród w przypadku zaistnienia 

okoliczności, za które nie ponoszą odpowiedzialności. 

4. Laureatom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody.  

5. Nagrody rzeczowe posiadają gwarancję producenta. Warunki gwarancji zostaną 

dostarczone razem z nagrodą. 

6. Do każdej z nagród pierwszego i drugiego stopnia zostanie dodana nagroda finansowa z 

przeznaczeniem na uregulowanie podatku 

 

 

§6 



 

POWIADOMIENIE O WYGRANEJ I ODBIÓR NAGRÓD 

 

1. Laureaci o wygranej zostaną zawiadomieni telefonicznie lub mailowo przez Organizatorów 

w ciągu 7 dni roboczych od dnia wyłonienia Laureatów.  

2. Laureat podczas rozmowy telefonicznej bądź w kontakcie mailowym jest zobowiązany 

potwierdzić przyjęcie nagrody, podać adres, na który zostanie wysłana. Niespełnienie tego 

warunku skutkuje utratą prawa do nagrody.  

3. Organizatorzy podejmą min. 3 próby kontaktu telefonicznego z Laureatem, o ile dysponują 

numerem telefonu Laureata. Przez nieudaną próbę kontaktu telefonicznego rozumie się: 

nieodebranie połączenia przez co najmniej 5  sygnałów, włączenie się poczty głosowej, 

brak możliwości połączenia z  użytkownikiem telefonu (np. przebywanie poza zasięgiem, 

wyłączony aparat telefoniczny). 

4. W przypadku braku kontaktu telefonicznego z Laureatem, Laureat jest zobowiązany 

w ciągu 4 dni od daty powiadomienia mailowego wysłać zwrotnie maila zawierającego 

dane adresowe niezbędne do wydania nagrody (imię, nazwisko, dokładny adres). 

Niespełnienie tego warunku skutkuje utratą prawa do nagrody. 

5. W przypadku, gdy Laureat nie poda swoich danych w terminie, odbędzie się ponowne 

przyznanie nierozdysponowanych nagród. Przyznanie nagród odbędzie się w ciągu 2 dni 

roboczych od daty ostatecznego dnia, w którym powinna wpłynąć widomość e-mail 

z danymi Laureata.  

6. Nagrody będą wysyłane listem poleconym bądź kurierem na adresy Laureatów w ciągu 

miesiąca od daty uzyskania danych Laureata.  

7. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do kontaktu wyłącznie z Laureatami Konkursu. 

§7 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. W czasie trwania Konkursu niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej 

www.bkl-branze.pl. 

2. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych 

osobowych przez Danae Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Bora Komorowskiego 19b 

jako Administratora danych osobowych, zgodnie z  przepisami Rozporządzenie 

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. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.).- RODO 

- w  celach przeprowadzenia Konkursu.  

3. Uczestnicy mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, jak również do ich korekty 

bądź usunięcia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, choć niezbędne dla 

prawidłowego przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród. 

4. Laureatom nagrody nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości 

nagrody ani do otrzymania jej ekwiwalentu.  

5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie 

w trakcie trwania Konkursu. 

6. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw oraz obowiązków z nim związanych, w tym także 

prawa żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby. 

7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie ma prawo polskie, 

a w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego. 


