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REGULAMIN QUIZU 

„Jak dobrze znasz Unię Europejską i Program Polska-Rosja 2014-2020” 

 1. Regulamin przedstawia zasady udziału w quizie internetowym, organizowanym przez Centrum 
Projektów Europejskich, ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa, Polska (dalej Organizator). 

2. Celem quizu jest promowanie współpracy transgranicznej oraz rozprzestrzenianie wiedzy na temat 

Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020 oraz Unii Europejskiej. 

3. Quiz został przygotowany z okazji obchodów Dnia Europejskiej Współpracy, który przypada  

21 września oraz w dniach poprzedzających oraz następujących po tej dacie. 

4. Wszystkie prawa autorskie dotyczące quizu należą do Wspólnego Sekretariatu Technicznego 

Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020.  

5. Quiz rozpoczyna się 22 września 2017 r. z chwilą aktywowania formularza quizowego na stronie: 

www.plru.eu i trwa do 2 października 2017 r., do godz. 17:00. Organizator zastrzega sobie prawo: 

dokonywania zmian w Regulaminie, przerwania, zmiany konkursu lub unieważnienia konkursu bez 

podania przyczyn. Informacja o ewentualnych zmianach będzie publikowana wyłącznie na stronie 

internetowej www.plru.eu.  

6. Aby wziąć udział w konkursie, należy wejść na stronę internetową Programu Polska-Rosja, która 

znajduje się pod linkiem: www.plru.eu, zarejestrować się we wskazanym miejscu, wyrazić zgodę na 

przetwarzanie danych osobowych, kliknąć w link, który znajduje się pod informacją o konkursie  

i odpowiedzieć na 12 pytań dotyczących Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja  

2014-2020 oraz Unii Europejskiej. W każdym pytaniu tylko jedna z trzech odpowiedzi jest poprawna.  

7. Szczegółowe informacje na temat Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020 

znajdują się na stronie www.plru.eu, w szczególności w zakładce „O PROGRAMIE”. 

8. Dla osób, które otrzymają najwyższą ilość punktów przewidziane są nagrody.  

9. 5 kolejnych osób, które udzieli najwięcej poprawnych odpowiedzi w quizie, otrzyma nagrody 

główne. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia losowania, w przypadku gdy  liczba 

osób uprawnionych do odbioru nagrody głównej przekroczy 5. Losowanie zwycięzców quizu  zostanie 

przeprowadzone przez komisję konkursową. 

10. Komisja konkursowa składa się z członków powołanych przez Organizatora: Wspólny Sekretariat 

Techniczny Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020. 

11. Komisja konkursowa składa się z 3 do5 osób. 

12. O wygranej uczestnicy zostaną poinformowani 3 października 2017 r. drogą elektroniczną bądź 

telefonicznie.  
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13. Głównymi nagrodami są zestawy sportowe (w tym m.in. torby sportowe, power banki, bidony).  

14. Poza nagrodami głównymi, przewidziane są również nagrody specjalnie dla trzech lub więcej 

osób, które kolejno zdobędą najwyższą ilość punktów.  

15. Wręczenie nagród nastąpi podczas dnia otwartego Wspólnego Sekretariatu Technicznego, który 

odbędzie się 05.10.2017 r. w siedzibie WST przy ulicy Głowackiego 14 w Olsztynie. 

16. Uczestnikom quizu nie przysługują roszczenia o wypłatę wartości nagród w kwotach pieniężnych. 

17. Jakiekolwiek roszczenia uczestników quizu z tytułu nieotrzymania nagród, które nie zostały im 

przyznane, są wyłączone. 

18. Przez zarejestrowanie się na stronie rejestracji uczestnicy potwierdzają fakt zapoznania  

się z niniejszym regulaminem. 

19. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady quizu. 

20. W przypadku spraw nieobjętych Regulaminem decyduje Organizator. Decyzje Organizatora  

w tym zakresie są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. 

 

Organizator: 

Centrum Projektów Europejskich 

Wspólny Sekretariat Techniczny 

Programu Współpracy Transgranicznej  

Polska-Rosja 2014-2020 

ul. Głowackiego 14 

10-448 Olsztyn, Polska 

 

Osobą odpowiedzialną za organizację konkursu „Jak dobrze znasz Unię Europejską i Program  

Polska-Rosja 2014-2020” jest Katarzyna Wantoch-Rekowska, Oficer Informacji we Wspólnym 

Sekretariacie Technicznym Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020, Centrum 

Projektów Europejskich, ul. Głowackiego 14, 10-448 Olsztyn, Polska, Tel: +48 89 722 81 56, e-mail: 

katarzyna.wantoch-rekowska@plru.eu  
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