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Warszawa, dnia 25.10.2022 r. 

 

Polskie Towarzystwo Reasekuracji SA (PTR S.A.) od ponad 26 lat prowadzi działalność w 

ponad 40 krajach, głównie Europy Środkowej i Wschodniej. Spółka jest jedynym krajowym 

reasekuratorem, wiodącym polskim eksporterem usług finansowych oraz ambasadorem 

polskiego rynku ubezpieczeniowego. PTR S.A. posiada jedną z najwyższych ocen ratingowych 

‘A-‘ i podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego (KNF). 

 

REGULAMIN 

„Konkursu wiedzy o ubezpieczeniach” 

 

§ 1  

Postanowienia ogólne 

 

1. Organizatorem „Konkursu wiedzy o ubezpieczeniach” (dalej: „Konkurs”) o zasięgu 

ogólnopolskim jest Polskie Towarzystwo Reasekuracji S.A. z siedzibą w Warszawie przy 

ul. Bytomskiej 4 (dalej: „PTR S.A.” lub „Organizator”). 

2. Celem i założeniem Konkursu jest promowanie i upowszechnianie wiedzy  

o ubezpieczeniach - kluczowej w edukacji finansowej młodzieży. 

3. Konkurs jest ogólnodostępny, skierowany do wszystkich zainteresowanych uczniów szkół 

podstawowych w Polsce. 

4. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne i bezpłatne. 

 

§ 2 

Zgłoszenia i organizacja Konkursu 

 

1. Zgłoszenia do Konkursu należy składać do 10 marca 2023 r. wyłącznie mailowo na adres: 

konkurs@polishre.com, poprzez wypełnienie formularza, stanowiącego Załącznik nr 1  

do niniejszego Regulaminu, podając: imię i nazwisko, datę urodzenia, nazwę i adres szkoły 
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podstawowej, numer ewidencyjny pesel (jeśli posiada) oraz adres e-mail Uczestnika wraz  

z oświadczeniem rodzica/opiekuna prawnego i klauzulą informacyjną. Zgłoszenia 

przysłane po upływie powyższego terminu nie będą brane pod uwagę. 

2. Na potrzeby Konkursu rodzice/opiekunowie prawni Uczestnika wyrażają zgodę na 

przetwarzanie danych osobowych Uczestnika oraz swoich, których zakres został określony  

w punkcie 1 § 2 Regulaminu oraz w formularzu Zgłoszenia do Konkursu. 

3.  Administratorem danych osobowych jest Organizator, a rodzicom/opiekunom prawnym 

Uczestnika przysługuje prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych  

i otrzymywania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

Dane osobowe Uczestników i rodziców/opiekunów prawnych będą przechowywane nie 

dłużej niż przez okres niezbędny do organizacji, przeprowadzenia i rozstrzygnięcia 

Konkursu wraz z wręczeniem nagród oraz dyplomów Laureatom. 

4. W ramach Konkursu przewidziana jest ścieżka merytoryczna w zakresie ogólnej wiedzy  

o rynku ubezpieczeniowym i rodzajach ubezpieczeń.  

5. Zakres Konkursu obejmuje teoretyczne i praktyczne zagadnienia związane z rynkiem 

ubezpieczeniowym (zarówno polskim, jak i zagranicznymi), historią, sposobem 

funkcjonowania, regulacjami prawnymi, instytucjami ubezpieczeniowymi oraz 

poszczególnymi rodzajami ubezpieczeń. 

6. Prezes Zarządu PTR S.A. powoła 3-osobową Komisję Egzaminacyjną, która będzie 

czuwała nad przestrzeganiem niniejszego Regulaminu oraz rozpatrywała ewentualne 

odwołania. Decyzje Komisji Egzaminacyjnej są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu. 

7.  Konkurs składa się z trzech etapów. Każdy etap jest przeprowadzany online w językach 

polskim lub angielskim (do wyboru przez Uczestnika), za pośrednictwem formularza  

testu z aplikacji Microsoft Forms. Każdy etap obejmuje 20 pytań z opcją wyboru poprawnej 

odpowiedzi. Poszczególne etapy odbędą się zgodnie z następującym harmonogramem:  

 I etap - 22 marca 2023r.,  

 II etap - 6 kwietnia 2023r., 

 III etap - 11 kwietnia 2023r.  

za każdym razem od 15:30 do 16:00 godziny czasu warszawskiego.  
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8. Materiały dydaktyczne można znaleźć na ogólnodostępnych stronach internetowych, m.in. 

Polskie Izby Ubezpieczeń pod adresem  https://piu.org.pl/baza-wiedzy/ 

9. Uczestnicy w dacie kolejnych etapów otrzymają link aktywacyjny do odpowiedniego 

formularza testu pocztą elektroniczną, na adres e-mail podany w Zgłoszeniu  

do Konkursu. Formularz testu z aplikacji Microsoft Forms będzie aktywny tylko przez czas 

trwania etapu Konkursu o którym mowa w punkcie 7 § 2 Regulaminu. Po upływie czasu 

przewidzianego na udzielenie odpowiedzi formularz zostanie zablokowany. 

10. Organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości, związane z 

awarią sprzętu informatycznego (mimo stosowanych zabezpieczeń) lub z długotrwałą 

przerwą w dostawie energii, wystąpienie błędów w systemie informatycznym oraz za 

szkody powstałe z winy osób trzecich, na przykład zaburzających pracę systemu poprzez 

Internet lub inną drogą. 

11. Do I etapu zakwalifikowani zostaną wszyscy zgłoszeni kandydaci na Uczestnika Konkursu 

po spełnieniu wymogów formalnych, opisanych w punkcie 1 § 2 Regulaminu.  

12. Do II etapu zakwalifikowani zostaną Uczestnicy którzy w I etapie uzyskają co najmniej  

60% poprawnych odpowiedzi, przy czym za każdą poprawną odpowiedź przyznawany jest  

1 punkt. Za niepoprawną odpowiedź przyznaje się 0 punktów. 

13. Do III etapu zakwalifikowani zostaną Uczestnicy którzy w II etapie uzyskają co najmniej 

75% poprawnych odpowiedzi.  

14. Laureatami zostaną Uczestnicy którzy w III etapie osiągną wynik co najmniej  

na poziomie 90%. Lista laureatów (miejsca uznane za zwycięskie) zostanie  

opublikowana w formie zanonimizowanej najpóźniej 26 kwietnia 2023r. na stronie 

internetowej Organizatora (https://www.polishre.com/konkurs/laureaci/ i 

https://www.polishre.com/contest/winners/) Laureaci otrzymają dyplom w brzmieniu 

zgodnym z Załącznikiem nr 2 do Regulaminu. 

15. Wszyscy Uczestnicy III etapu otrzymają pamiątkowe upominki, w tym z logo Organizatora. 

16. Każdy z Uczestników danego etapu Konkursu otrzyma na adres e-mail podany  

w Zgłoszeniu do Konkursu swoje wyniki wraz z informacją o kwalifikacji/braku 

kwalifikacji do kolejnego etapu. W przypadku kwalifikacji do III etapu Konkursu Uczestnik 

otrzyma także informację o sposobie odbioru upominku od Organizatora. 
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17. Organizator przekazuje dyplomy Uczestnikom, których odbiór odbywa się w siedzibie 
firmy PTR S.A. w Warszawie. 

§ 3 

Postanowienia końcowe 

1. Niniejszy Regulamin jest ogólnodostępny i opublikowany na stronie  

internetowej Organizatora w językach polskim i angielskim: 

(https://www.polishre.com/konkurs/regulamin/i 

https://www.polishre.com/contest/regulations/  

2. Konkurs został zgłoszony przez Organizatora do Kuratorium Oświaty w Warszawie, które  

do końca lutego 2023r. podejmie decyzję, zgodnie z art. 148 ustawy Prawo oświatowe 

(Dz.U. 2020 poz. 910 ze. zm.), o ewentualnym uznaniu Konkursu w wykazie zawodów 

wiedzy, artystycznych i sportowych, które mogą być wymienione na świadectwie 

ukończenia szkoły podstawowej. 

3. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach 

hazardowych (Dz.U. z 2020, poz. 2094 z późn. zm.). 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu Konkursu w każdym czasie oraz 

odwołania Konkursu wyłącznie z ważnych przyczyn, niezależnych od Organizatora. 
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Załącznik nr 1 do Regulaminu 

„Konkursu wiedzy o ubezpieczeniach” 

 

ZGŁOSZENIE DO KONKURSU 

 

Dane Uczestnika 

 

Imię i Nazwisko     …………………………………………………… 

 

Nazwa i adres szkoły podstawowej  …………………………………………………… 

 

Data urodzenia    …………………………………………………… 

 

Numer ewidencyjny PESEL*  …………………………………………………… 

 

Adres e-mail     …………………………………………………… 

 

* jeśli posiada. 

 

Dane rodzica/opiekuna prawnego 

 

Imię i Nazwisko     …………………………………………………… 

 

Adres e-mail     …………………………………………………… 

 

 

……………….………………………………………… 

………………………………………………Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego 
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Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego 

 

Oświadczam że: 

1. Zapoznałam / Zapoznałem się z Regulaminem „Konkursu wiedzy o ubezpieczeniach” 

zamieszczonym na stronie Organizatora Konkursu pod adresem: 

https://www.polishre.com/konkurs/regulamin/ 

2. Wyrażam zgodę na udział (Imię i Nazwisko Uczestnika) …………………………………… 

3. Zapoznałam / Zapoznałem się z poniższą klauzula informacyjną dotyczącą danych 

osobowych.  

 

      …………………………………………………… 

…………………………………………………Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 

Klauzula informacyjna: 

1. Administratorem danych osobowych jest Organizator – Polskie Towarzystwo Reasekuracji 

S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Bytomskiej 4, zarejestrowane w rejestrze 

przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy II Wydział 

Gospodarczy, pod numerem KRS 0000024717, NIP: 527-12-37-573, z kapitałem 

zakładowym w wysokości 169.180.000 złotych, opłaconym w całości. 

2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się  

z Administratorem Danych Osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej  

e-mail: info@polishre.com 

3. Dane osobowe będą zbierane i przetwarzane w celu organizacji, przeprowadzenia  

i rozstrzygnięcia „Konkursu wiedzy o ubezpieczeniach”.  

4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego 

rozporządzenia 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 

zwanego dalej RODO. 
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5. Dane osobowe Uczestników i rodziców/opiekunów prawnych będą przechowywane nie 

dłużej niż przez okres niezbędny do organizacji, przeprowadzenia i rozstrzygnięcia 

Konkursu wraz z wręczeniem nagród oraz dyplomów Laureatom, a także realizacji 

obowiązków księgowo – rachunkowych Organizatora, zgodnych z art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

6. Rodzicom/opiekunom prawnym przysługuje prawo do żądania od Administratora dostępu 

do danych osobowych i otrzymywania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia 

skargi do organu nadzorczego (Prezes UODO - adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). 

7. Rodzicom/opiekunom prawnym, których dane osobowe dotyczą przysługuje prawo by  

w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie będzie miało jednak wpływu 

na przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody tej osoby przed jej cofnięciem. 

8. Dane osobowe zawarte w Zgłoszeniu do Konkursu nie są przetwarzane przez 

Administratora w sposób zautomatyzowany.  

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest warunkiem koniecznym do wzięcia 

udziału w Konkursie.  

 

…………………………………………………… 

……………………………………………  Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mnie dotyczących oraz danych 

dotyczących zgłoszonego przeze mnie Uczestnika Konkursu zgodnych z treścią formularza 

Zgłoszenia do Konkursu - dla celów związanych z organizacją i realizacją „Konkursu wiedzy 

o ubezpieczeniach” przez Organizatora.   

 

…………………………………………………… 

……………………………………………   Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego 
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Załącznik nr 2 do Regulaminu 

„Konkursu wiedzy o ubezpieczeniach” 

 

D Y P L O M 

 

Polskie Towarzystwo Reasekuracji S.A.  

(z siedzibą w Warszawie, ul. Bytomska 4)  

jako Organizator „Konkursu wiedzy o ubezpieczeniach” o zasięgu ogólnopolskim 

oświadcza, że: 

 

……………………………………………………………….. 

 

……………………………………………………………………………………………… 

(imię i nazwisko, data urodzenia, nazwa i adres szkoły podstawowej, ewentualnie pesel 

Uczestnika) 

 

Została / Został Laureatem „Konkursu wiedzy o ubezpieczeniach” („zwycięskie 

miejsce”), zdobywając w III etapie Konkursu ……….…. % tj. I / II/ III wynik. 

 

 

 

 

……………………….        ………………………..                 ……………………… 

    (Imię i nazwisko)                         (Imię i nazwisko)                    (Imię i nazwisko) 

            Członek           Przewodnicząca/-y                Członek 

 Komisji Egzaminacyjnej            Komisji Egzaminacyjnej                 Komisji Egzaminacyjnej 

 

 

Warszawa, dnia …………….2023 r. 


