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Regulamin konkursu „Rolniczy QR kod” 

 

§1 Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem konkursu „Rolniczy QR kod”, zwanego dalej „konkursem” jest 

Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, siedziba ul. Sieradzka 29, 60-

163 Poznań 

2. Nagrody zostaną ufundowane dla pięciu zwycięskich osób. 

3. Konkurs organizowany jest podczas trzeciego dnia obchodów Krajowych Dni Pola 

Sielinko 2023 w dniu 05.06.2023 r. 

4. Celem konkursu jest upowszechnianie wiedzy na temat rolnictwa. 

5. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w konkursie, przebiegu konkursu oraz 

przyznawania nagród. 

 

§2 Czas trwania konkursu 

1. Konkurs trwa w dniu 05.06.2023 r., podczas trwania targów Krajowe Dni Pola Sielinko 

2023.  

2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 05.06.2023 r. podczas zakończenia Krajowych 

Dni Pola 2023. 

§3 Przebieg konkursu 

1. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów uczestniczących w Krajowych Dniach Pola 

Sielinko 2023 w dniu 05.06.2023 r. 

2. Uczestnik musi posiadać własne urządzenie mobilne (smartfon, tablet) z wbudowanym 

aparatem oraz połączeniem z Internetem.  

3. Przed rozpoczęciem konkursu uczestnik instaluje na swoim urządzeniach mobilnych 

oprogramowanie, umożliwiające skanowanie oraz otwieranie adresów internetowych 

z wykorzystaniem kodów Quick Response Code, nazywanych dalej „kodami QR” można 

pobrać bezpłatnie ze sklepu PLAY. 



4. Odwiedzający wyszukują na terenie targów ukrytych nadruków z kodem QR. Kody 

zostaną umieszczone przez organizatora w strefach, w miejscach ogólnodostępnych 

dla odwiedzających w dniu 05.06.2023r. Każda kod QR będzie miał inną pulę pytań. Po 

znalezieniu nadruku uczeń skanuje go za pomocą urządzenia z zainstalowanym 

programem QR. Kod zawiera adres strony internetowej, gdzie nastąpi przekierowanie 

do podania danych (imię, nazwisko, adres e-maile, data urodzenia) w celu nagrodzenia 

zwycięzców, a następnie do pytań. 

5. Odwiedzający odpowiada na 10 pytań (w każdym kodzie QR), które zostaną 

umieszczone w czterech różnych strefach. Łącznie będzie musiała odpowiedzieć na 40 

pytań jednokrotnego wyboru.  

6. Konkurs będzie nadzorowany i rozstrzygnięty przez Komisję Konkursową na podstawie 

raportu ewidencjonującego uczestników konkursu i ich odpowiedzi. W skład Komisji 

Konkursowej wejdą przedstawiciele Organizatora. 

7. Pytania użyte w konkursie zostały opracowane na podstawie ciekawostek 

zamieszczanych co tydzień do dnia Krajowych Dni Pola Sielinko 2023 na stronie 

Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu:  

https://www.dnipola2023.pl/. 

 

§4 Wyłonienie zwycięzców 

1. System zweryfikuje poprawne odpowiedzi oraz czas zsumowany rozwiązania 4 testów, 

na podstawie czego wyłoni osoby, które dobrze oraz najszybciej odpowiedziały na 

wszystkie pytania.  

2. Jako najszybszy czas rozwiązania testu przyjmuje się najniższą sumę czasu 

poświęconego na rozwiązanie 4 poszczególnych testów, w 4 różnych strefach i nie 

zalicza się do niego czasu przejścia pomiędzy strefami. 

3. W momencie wyłonienia osób, które odpowiedziały najszybciej i poprawnie na 

wszystkie pytania, zostaną wyłonionych pięć osób, które otrzymają nagrody.  

4. Nagrody przewidziane za udział w konkursie to nagrody rzeczowe o wartości do 2 000 

zł. 

5. Nagroda zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68 dnia 26 lipca 1991 r. ustawy o podatku 

dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128 ze zm.) jest wolna od 

podatku. 

6. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do wprowadzania zmian  

w regulaminie. 

 

 

§5 Postanowienia końcowe 

 

1. Udział w konkursie jest równoznaczny z udzieleniem dobrowolnej i nieodpłatnej zgody 

na przetwarzanie danych osobowych, w tym wizerunku i głosu. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania danych osobowych, w tym 

wizerunku i głosu w celach upowszechnieniowych i marketingowych, w mediach 

społecznościowych i na stronie www.wodr.poznan.pl, www.dnipola2023.pl.  



3. Organizator przywiązuje dużą wagę do ochrony danych osobowych, dlatego realizując 

obowiązek informacyjny, wynikający z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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) — dalej RODO — informuje, że 

Administratorem danych osobowych (ADO) uczestników Konkursu jest Wielkopolski 

Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, z siedzibą przy ul. Sieradzkiej 29, 60-163 

Poznań, adres email: wodr@wodr.poznan.pl, tel. 61 868 52 72. 

4. W sprawach związanych z danymi osobowymi uczestnicy Konkursu mogą 

skontaktować się z powołanym przez ADO Inspektorem Ochrony Danych 

korespondencyjnie, na wskazany w pkt 1 adres Administratora lub na adres poczty 

elektronicznej: iod@wodr.poznan.pl. 

5. Dane osobowe będą przetwarzane w celu: 

a) organizacji i przeprowadzenia Konkursu, o którym mowa w § 1 niniejszego 

Regulaminu, w oparciu o podstawę prawną, jaką jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, 

b)  rozliczenia dotacji celowych na działania ustawowe i statutowe WODR oraz w celach 

statystycznych - w oparciu o podstawę prawną, jaką jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. 

6. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być: 

a) podmioty   upoważnione   z mocy    prawa   do   kontroli   i    rozliczenia    działań 

realizowanych przez ADO, 

b) podmioty, którym ADO powierzył przetwarzanie danych osobowych na podstawie 

odrębnych umów, 

c) podmioty uprawnione do obsługi doręczeń (operator pocztowy, firmy kurierskie). 

7. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od zakończenia roku 

kalendarzowego, w którym nastąpiło rozstrzygnięcie Konkursu, w związku z kontrolą 

działań WODR przez podmioty upoważnione z mocy prawa. 

8. Państwa dane osobowe nie będą profilowane oraz poddawane zautomatyzowanym 

procesom decyzyjnym. 
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