
 

 
 

 

REGULAMIN KONKURSU 

Dla uczniów Prywatnej  Szkoły Podstawowej, Gimnazjum  

i Liceum Ogólnokształcącego im. I.J. Paderewskiego w Lublinie  

„Czy jesteś bezpieczny w sieci?” 

 

 

 

1. Postanowienia ogólne.  

1.1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą „Czy jesteś bezpieczny w sieci?”, zwany dalej 
„Konkursem”. 

1.2. Organizatorem Konkursu jest InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group, wpisane do 
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy M. St. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, 
pod numerem KRS 0000054136, o kapitale zakładowym i kapitale wpłaconym 
137.640.100 PLN, zwana dalej „Organizatorem”. 

1.3. Uczestnikami Konkursu są uczniowie Prywatnej Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i 
Liceum Ogólnokształcącego im. I.J. Paderewskiego w Lublinie prowadzonych przez 
CRH AKADEMOS Sp. z o.o., zwani dalej „Uczestnikami”.  

1.4. Agent ubezpieczeniowy – agent posiadający pełnomocnictwo do wykonywania w 
imieniu Organizatora  czynności agencyjnych. 

1.5. Broker ubezpieczeniowy – podmiot posiadający wydane przez organ nadzoru 
zezwolenie na wykonywanie działalności brokerskiej i wpisany do rejestru brokerów 
ubezpieczeniowych. 

1.6. Jednostki terenowe InterRisk to wszystkie Oddziały, Filie oraz Przedstawicielstwa 
Generalne InterRisk TU S.A. 

 

 

2. Zasady Konkursu i nagrody. 
 
2.1. Konkurs zostanie przeprowadzony 12 grudnia 2017 r. 

2.2. Celem konkursu jest edukacja uczniów w obszarze bezpieczeństwa w sieci, ochrony 
danych osobowych i cyberprzemocy. 

2.3. Zadanie konkursowe polega na zorganizowaniu konkursu z wiedzy dotyczące 
bezpieczeństwa danych osobowych w sieci, cyberprzemocy oraz zagrożeń 
cybernetycznych. Uczestnicy otrzymają literaturę, na podstawie której będą mogli 
przygotować się do eliminacji konkursowych. Konkurs będzie miał formę pytań 
zadawanych przez prowadzącego kolejnym osobom. Każdy z Uczestników może 
również poprosić o dodatkowe pytanie dla siebie. Każdy z Uczestników może popełnić 
3 błędy w odpowiedziach, kolejny błąd eliminuje Uczestnika z konkursu. Za każdą 
prawidłową odpowiedź Uczestnik otrzymuje 10 punktów.  

2.4. Konkurs zostanie przeprowadzony w trzech grupach wiekowych: 

2.4.1. Dla klas IV – VI szkoły podstawowej 

2.4.2. Dla klas VII szkoły podstawowej oraz klas II i III gimnazjum 



 

 
2.4.3. Dla klas I – III liceum 

2.5. Laureatami konkursu zostają Uczestnicy z największą liczbą punktów w każdej grupie 
wiekowej. W Konkursie zostanie wyróżnionych 4 Uczestników. Komisja przyzna 
miejsce I i II oraz III. Konkurs zostanie przeprowadzony w obecności komisję w 
składzie: 

2.5.1. Agent Ubezpieczeniowy lub broker ubezpieczeniowy 

2.5.2. Przedstawiciel szkoły lub Rady Rodziców 

2.5.3. Przedstawiciel Organizatora  

2.6. Nagrodami w konkursie są: 

2.6.1. Za zajęcie I miejsca: głośnik bluetooth o wartości ok 400,00 PLN 

2.6.2. Za zajęcie II miejsca: dysk przenośny o wartości ok 350,00 PLN 

2.6.3. Za zajęcie III miejsca: powerbank o wartości ok 80,00 PLN 

 

3. Rozliczenie Konkursu. 

3.1. Wyniki Konkursu będą ogłoszone przez komisję w dniu przeprowadzenia konkursu. 

 

4. Postanowienia końcowe. 

4.1. Za realizację konkursu odpowiedzialna jest jednostka terenowa InterRisk Będzie ona 
rozpatrywać skargi i odwołania do warunków i realizacji konkursu. 

4.2. Laureaci konkursu zobowiązani są do zapłaty podatku dochodowego zgodnie z 
obowiązującymi przepisami podatkowymi w tym zakresie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
………………………., dnia …………….. 
             (miasto) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


