
Regulamin konkursu edukacyjnego 
„Komentator Biznesowy II” 

 
 
I. Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem Konkursu „Komentator Biznesowy II” jest Fundacja Promocji i Akredytacji 
Kierunków Ekonomicznych z siedzibą w Warszawie (Al. Niepodległości 162, 02-554 
Warszawa), zwana dalej „Organizatorem”. 

2. Zasady Konkursu określa niniejszy Regulamin, który wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia 
Konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia. 

3. Konkurs organizowany jest dla uczestników Olimpiady Przedsiębiorczości. 

4. Udział w Konkursie jest bezpłatny oraz dobrowolny. 

5. Przedmiotem Konkursu jest komentowanie artykułów na portalu CoSlychacWBiznesie.pl. 

6. Zadaniem Uczestników Konkursu będzie: 

a. Przygotowanie i publikacja komentarzy do artykułów na portalu 
CoSlychacWBiznesie.pl publikowanych w danym tygodniu;  

b. Dyskusja z internautami pod własnymi komentarzami, pod komentarzami innych 
Uczestników Konkursu oraz pod komentarzami innych internautów. 

 

II. Warunki uczestnictwa w konkursie 

1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest posiadanie konta w serwisie Facebook.com oraz 
wypełnienie formularza zgłoszeniowego umieszczonego na stronie  
http://www.olimpiada.edu.pl/komentator2/zgloszenie/ w terminie do 18 stycznia 2013 r. 

2. Uczestnik dopuszczony do uczestnictwa w Konkursie otrzyma pocztą elektroniczną 
potwierdzenie przyjęcia do Konkursu, a wraz z nim instrukcję wyjaśniającą zasady 
zamieszczania komentarzy. 

3. Przesłanie zgłoszenia na Konkurs jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez Uczestnika 
na publikację komentarzy w serwisach CoSlychacWBiznesie.pl oraz www.olimpiada.edu.pl. 

 

III. Przebieg konkursu i ocena Uczestników Konkursu 

1. Konkurs odbywać się będzie w dniach od 21 stycznia do 8 marca 2013 roku. 

2. Zgłoszenia przyjmowane będą w dniach 14-18 stycznia 2013 roku, włącznie. 

3. Pełna lista Uczestników dopuszczonych do udziału w Konkursie zostanie opublikowana na 
stronie internetowej Olimpiady Przedsiębiorczości (www.olimpiada.edu.pl) w dniu  
19 stycznia 2013 roku. 

4. Aktywność komentatorska Uczestników Konkursu będzie oceniana przez cały okres trwania 
konkursu przez Komisję Oceniającą, składającą się z czterech osób. 

5. Co tydzień każdy z Członków Komisji Oceniającej będzie mógł rozdysponować łącznie  
20 punktów między Uczestników Konkursu komentujących wpisy w poprzednim tygodniu. 



Członkowie Komisji mogą rozdysponowywać pełne punkty w dowolny sposób, w ramach 
limitu 20 punktów na tydzień. 

6. Komisja Oceniająca będzie oceniać aktywność Uczestników na podstawie: 

a. Treści komentarzy (w tym: adekwatności do komentowanego artykułu, stylu 
wypowiedzi, wartości merytorycznej); 

b. Oddźwięku jaki wzbudził komentarz w środowisku internautów (w tym: liczby 
komentarzy innych internautów pod komentarzem, jakości dyskusji pod komentarzem, 
liczby kliknięć „like” w serwisie Facebook w odniesieniu do komentarza); 

c. Zaangażowania Uczestnika w komentarze innych internautów, a w szczególności innych 
Uczestników Konkursu (w tym: liczby i jakości dyskusji pod innymi komentarzami). 

7. Punktacja konkursowa, uwzględniająca oceny Komisji Oceniającej, będzie aktualizowana  
w każdy wtorek w trakcie trwania konkursu na stronie 
http://www.olimpiada.edu.pl/komentator2. Tego samego dnia będą publikowane również 
uzasadnienia Członków Komisji Oceniającej. 

8. Efektem pracy Komisji będzie wybór pięciu najlepszych Komentatorów Biznesowych. 

9. Najlepsi Komentatorzy zostaną nagrodzeni bonami prezentowymi do wykorzystania  
w salonach Empik o wartości 200 zł każdy. 

10. Sytuacje sporne i niejednoznaczne rozstrzygać będzie Komisja Oceniająca.  

11. Ostateczne wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Olimpiady 
Przedsiębiorczości (www.olimpiada.edu.pl) w dniu 11 marca 2013 roku. 

  

IV. Postanowienia końcowe 

1. Fundacja zastrzega sobie możliwość odwołania Konkursu w szczególności z uwagi na niskie 
zainteresowanie lub względnie niski poziom konkursu. 

2. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej 
www.olimpiada.edu.pl. 

3. Uczestnikom nie przysługuje wynagrodzenie za uczestnictwo w Konkursie ani za 
wykorzystywanie przez Organizatora elementów zgłoszenia w jakikolwiek sposób. 

4. Przesyłając zgłoszenie do Konkursu Uczestnik potwierdza, iż akceptuje niniejszy Regulamin  
i opisane w nim warunki uczestnictwa. 

5. Uczestnik Konkursu poprzez udział w Konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie jego 
danych osobowych w celu związanym z realizacją Konkursu i celach marketingowych 
Organizatora. Administratorem danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.  
o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) jest 
Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych z siedzibą w Warszawie  
(Al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa). Dane osobowe przetwarzane są w celu 
przeprowadzenia i dokumentowania Konkursu, w tym wykonania zobowiązań Organizatora 
wobec Uczestników, oraz w celu niezbędnej sprawozdawczości. 



6. Uczestnicy, którzy nie spełniają któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym 
Regulaminie lub umieszczą w zgłoszeniu nieprawdziwe informacje lub dane zostaną 
automatycznie wykluczeni z udziału w Konkursie. 

7. Dodatkowe informacje o Konkursie można uzyskać pod adresem e-mail 
biuro@olimpiada.edu.pl lub telefonicznie: 22 564 9725. 


