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Regulamin Konkursu „Polska i Polacy w czasie II Wojny Światowej” 

 

1. Definicje zawarte w Regulaminie Konkursu: 

 

• Regulamin – zbiór zasad oraz reguł obowiązujących w Konkursie „Polska  

i Polacy w czasie II Wojny światowej” 

• Aktywne Konto Użytkownika – określa osobę, która w dniu rozpoczęcia 

Konkursu nie ukończyła 16 roku życia, przeszła pomyślnie Video-rejestrację  

w portalu www.funtasto.com oraz potwierdziła adres e-mail podany w czasie 

rejestracji konta. 

• Eliminacje Konkursu – eliminacjami Konkursu jest Quiz jednokrotnego wyboru, 

który odbywał się będzie na portalu www.funtasto.com 

• Wielki Finał – Wielki Finał Konkursu odbędzie się we Wrocławiu, gdzie zostanie 

wyłoniony Zwycięzca Konkursu. Wielki Finał połączony jest ze zwiedzeniem 

Wrocławia z przewodnikiem oraz uczestnictwo w animacjach i atrakcjach 

przygotowanych przez Organizatorów specjalnie z tej okazji dla Uczestnika 

Wielkiego Finału  

• Uczestnik Konkursu – uczestnikiem Konkursu jest Użytkownik portalu 

www.funtasto.com, który posiada Aktywne Konto Użytkownika oraz dobrowolnie 

wziął udział w Konkursie odpowiadając na co najmniej jedno pytanie konkursowe. 

• Uczeń Szkoły Podstawowej – Uczestnik Konkursu, który w momencie 

rozpoczęcia Konkursu jest Uczniem Szkoły Podstawowej 

• Uczniowie Gimnazjum – Uczestnik Konkursu, który w momencie rozpoczęcia 

Konkursu jest Uczniem Gimnazjum 

• Ranking – lista Uczestników Konkursu zawierająca ilość udzielonych odpowiedzi 

w Eliminacji Konkursu z podziałem na poprawne i błędne oraz czas jaki Uczestnik 

Konkursu potrzebował odpowiedzenie na pytania 

• Lista Finalistów – Lista Uczestników Konkursu, którzy po rozpatrzeniu 

wszystkich sprzeciwów i zażaleń zostali sklasyfikowani na pierwszych 10 

miejscach w Eliminacjach Konkursu. Lista Finalistów nie jest równoznaczna  

z Listą Uczestników Wielkiego Finału 

• Finalista – Uczestnik Konkursu, który znalazł się na Liście Finalistów 

• Lista oczekująca – jest to lista Uczestników Konkursu, którzy nie 

zakwalifikowali się na Listę Finalistów, ale mają szansę na udział w Wielkim 

Finale jeżeli Finalista i/lub jego prawny opiekun nie dotrzymają warunku 

regulaminowego uczestnictwa w Wielkim Finale 

• Lista Uczestników Wielkiego Finału – ostateczna Lista Uczestników Wielkiego 

Finału. 

http://www.funtasto.com/
http://www.funtasto.com/
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• Uczestnik Wielkiego Finału – Uczestnik Konkursu, który spełnił wszystkie 

warunki regulaminowe Uczestnictwa w Wielkim Finale 

 

2. Organizatorzy i Patroni: 

 

2.1. Organizatorami Konkursu „Polska i Polacy w czasie II Wojny Światowej” jest 

Fundacja Funtasto – Funtastyczny Internet z siedzibą w Strzelcach Krajeńskich 

przy ul. Kopernika 24 oraz Oddział Instytutu Pamięci Narodowej – Komisja 

Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu we Wrocławiu z siedzibą 

przy ul. Sołtysowickiej 21A.  

2.2. Patronat nad Konkursem objęli: Burmistrz Oleśnicy oraz Gimnazjum nr 2 im. 

Armii Krajowej w Oleśnicy. 

3. Cele Konkursu: 

 

3.1. Szerzenie patriotyzmu wśród dzieci i młodzieży oraz wyczuleniu ich na 

zbrodnie oraz okrucieństwa jakie spotkały Polskę i Polaków w czasie II Wojny 

Światowej. 

3.2. Zaszczepienie w dzieciach i młodzieży szacunku dla osób starszych,  

a w szczególności do Kombatantów. 

 

4. Zasady Konkursu: 

 

4.1. W Konkursie może wziąć udział każdy Użytkownik portalu 

www.funtasto.com z Aktywnym Kontem Użytkownika. Wzięcie udziału  

w Konkursie jest dobrowolne. 

4.2. Konkurs podzielony jest na dwa etapy: 

4.2.1. Etap I Eliminacje Konkursu 

4.2.2. Etap II Wielki Finał Konkursu 

4.2.3. Poszczególne Etapy Konkursu zostaną opisane w osobnym punkcie. 

4.3. Konkurs podzielony jest na dwie kategorie wiekowe: 

4.3.1. Kategoria I Uczniowie Szkół Podstawowych 

4.3.2. Kategoria II Uczniowie Gimnazjum 

4.3.3. Jeżeli Uczestnik Konkursu weźmie udział w Kategorii wiekowej, do której 

nie przynależy automatycznie taki Uczestnik Konkursu zostanie 

zdyskwalifikowany. 

4.3.4. Przed rozpoczęciem Konkursu Uczestnik Konkursu dokona wyboru 

kategorii wiekowej. Po potwierdzeniu wyboru nie będzie już miał 

możliwości zmiany. 

 

5. Etap I – Eliminacje Konkursu: 

 

5.1. Po dokonaniu wyboru kategorii wiekowej Uczestnik Konkursu rozpoczyna 

Konkurs w postaci Quizu jednokrotnego wyboru. 

5.2. Do przeprowadzenia Konkursu Organizatorzy przygotowali po 90 pytań 

Konkursowych dla każdej z kategorii wiekowej. Będą one pojawiały się na 

stronie Konkursu codziennie po 3 pytania przez następujące po sobie 30 dni. 

Jeżeli Uczestnik Konkursu dołączy do Konkursu w trakcie jego trwania będzie 

mógł odpowiedzieć na pytania, które zostały opublikowane przed jego 

dołączeniem do Konkursu. Lecz nie później niż ostatniego dnia trwania 

Eliminacji Konkursu. 

http://www.funtasto.com/
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5.3. Tematyka pytań odpowiada nazwie Konkursu. 

5.4. Każde pytanie Konkursowe posiada cztery możliwe odpowiedzi, ale tylko 

jedna odpowiedź może być poprawna. 

5.5. Rozstrzygnięcie Etapu I: 

5.5.1. Zakończenie Etapu I nastąpi w ciągu 48 godzin od publikacji ostatnich 

trzech pytań Eliminacji Konkursu. 

5.5.2. Tego dnia Organizatorzy przedstawią Ranking z klasyfikacjami 

poszczególnych kategorii wiekowych. 

5.5.3. Uczestnik Konkursu będzie mógł zobaczyć swoje odpowiedzi na każde 

pytanie z zaznaczeniem poprawnych i/lub błędnych odpowiedzi. 

5.5.4. Od przedstawienia przez Organizatorów wyników Eliminacji Konkursu 

Uczestnik będzie miał 72 godziny na wniesienie ewentualnych sprzeciwów 

lub też zaskarżenia pytań i/lub odpowiedzi. Po tym czasie Organizator 

będzie miał 72 godziny na ustosunkowanie się do sprzeciwów i/lub 

zaskarżeń i opublikowania Listy Finalistów. 

5.5.5. Finalistą zostaje Uczestnik Konkursu, który po ogłoszeniu oficjalnych 

wyników Eliminacji zajmuje miejsce w pierwszej dziesiątce Eliminacji 

Konkursu. Do ogłoszenia Listy Finalistów Organizator bierze pod uwagę 

tylko i wyłącznie poprawnie udzielone odpowiedzi na pytanie Eliminacji 

Konkursu, a w przypadku takiej samej liczby poprawnych odpowiedzi 

czas, którego potrzebował Uczestnik Konkursu na odpowiedzenie na 

wszystkie pytania Eliminacji Konkursu. 

5.5.6. Po ogłoszeniu przez Organizatorów oficjalnej Listy Finalistów nie 

przewiduje się odwołania i wyniki stają się ostateczne. 

5.6. Czas trwania I Etapu: 

5.6.1. Eliminacje Konkursu rozpoczynają w dniu opublikowania przez 

Organizatorów pierwszych trzech pytań. Nastąpi to 8 maja 2015 roku  

w 70. Rocznicę zakończenia II Wojny Światowej. 

5.6.2. Eliminacje Konkursu trwać będą nieprzerwanie przez 31 dni w taki sposób, 

że przez pierwsze 30 dni Organizatorzy publikować będą po 3 pytania 

dziennie, a ostatni dzień pozostaje na ewentualne odpowiedzenie na 

nieodpowiedziane pytania. Po tym czasie Uczestnik Konkursu nie ma już 

możliwości odpowiedzieć na żadne pytanie Konkursowe. 

5.6.3. Jeżeli Uczestnik Konkursu w trakcie trwania Eliminacji Konkursu nie 

odpowie na wszystkie 90 pytań nie zostanie sklasyfikowany w Konkursie  

i nie ma szans na miejsce na Liście Finalistów. 

 

6. Etap II – Wielki Finał Konkursu: 

 

6.1. Do Wielkiego Finału Konkursu mogą przystąpić tylko i wyłącznie Uczestnicy 

Konkursu, którzy znaleźli się na Liście Finalistów. 

6.2. Wielki Finał Konkursu odbędzie się we Wrocławiu. 

6.3. Dokładna data i miejsce Wielkiego Finału Konkursu zostaną podane 

najpóźniej  w dniu opublikowania Listy Finalistów.  

6.4. Uczestnictwo w Wielkim Finale Konkursu: 

6.4.1. Wszelkie koszty uczestnictwa w Wielkim Finale Konkursu pod postacią 

podróży z miejsca zamieszkania Finalisty do miejsca, w którym odbędzie 

się Wielki Finał Konkursu i z powrotem do miejsca zamieszkania Finalisty 

wraz z prawnym opiekunem pokrywają Organizatorzy do kwoty ceny 

biletu II klasy PKP. 
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6.4.2. Wielki Finał Konkursu połączony będzie ze wspólnym zwiedzaniem 

stolicy województwa dolnośląskiego oraz zapoznanie się wszystkich 

Finalistów - Organizator zapewni Finaliście wraz z prawnym opiekunem 

nocleg ze śniadaniem we Wrocławiu. 

6.4.3. Podczas Wielkiego Finału Konkursu Organizatorzy przewidzieli dla 

Finalistów atrakcje oraz animacje specjalnie przygotowane na ten cel. 

6.4.4. Prawny opiekun Finalisty ma obowiązek skontaktowania się  

z Organizatorem w celu omówienia szczegółów wyjazdu na Wielki Finał 

Konkursu w przeciągu 2 dni od daty publikacji Listy Finalistów. Jeżeli 

tego nie zrobi Uczestnik Konkursu traci miejsce na Liście Finalistów,  

a w jego miejsce wchodzi Uczestnik Konkursu zajmujący najwyższe 

miejsce na Liście Oczekującej. Prawny opiekun Uczestnika Konkursu, 

który znalazł się na Liście Finalistów po tym jak zwolniło się miejsce ma 

obowiązek skontaktowania się z Organizatorem do 2 dni. Organizator 

zamknie Listę Uczestników Wielkiego Finału najpóźniej na 7 dni przed 

datą Wielkiego Finału. 

6.5. Zasady przeprowadzenia Wielkiego Finału: 

6.5.1. Wielki Finał Konkursu zostanie przeprowadzony na zasadzie  teleturnieju 

telewizyjnego.  

6.5.2. Każdy z Uczestników Wielkiego Finału ma trzy szanse, które traci  

w momencie podania błędnej odpowiedzi na pytanie lub nie udzielenia 

odpowiedzi na zadane mu pytanie. Wielki Finał odbywać się będzie  

w trzech rundach określonych i opisanych poniżej: 

6.5.2.1. Runda pierwsza – Uczestnicy odpowiadać będą na zadane pytania 

w kolejności jakie miejsca zajęli w Eliminacji Konkursu.  

W pierwszej rundzie Każdy z Uczestników Wielkiego Finału 

będzie miał zadane dwa pytania. Jeżeli odpowie błędnie na dwa 

pytania odpada z Wielkiego Finału. Jeżeli odpowie błędnie na 

jedno pytanie zostaje odjęta mu jedna szansa. 

6.5.2.2. Runda druga – Na pierwsze pytanie Rundy Drugiej odpowiada 

Uczestnik Konkursu, który ma stanowisko numer jeden czyli 

zwycięzca Eliminacji Konkursu. Jeżeli poda on prawidłową 

odpowiedź wtedy wyznacza on kolejnego pytanego. Jeżeli podał 

błędną odpowiedź bądź nie podał żadnej wtedy traci szansę,  

a następne pytanie zostanie zadane Uczestnikowi na stanowisku 

numer 2 i tak dalej. Do rundy trzeciej przechodzi trzech 

Uczestników Wielkiego finału, którzy zachowali szanse. 

6.5.2.3. Runda trzecia – finałowa – w tej rundzie rywalizuje ze sobą troje 

Uczestników Wielkiego Finału. Na rundę trzecią Organizatorzy 

przygotowali pulę 40 pytań. Na początku pytania adresowane są do 

wszystkich Uczestników i odpowiada ten Uczestnik, który jako 

pierwszy zgłosił się do odpowiedzi. Jeżeli jeden Uczestnik odpowie 

poprawnie na trzy pytania wtedy wyznacza kolejnego pytanego. Za 

poprawną odpowiedź Uczestnik otrzymuje 10 punktów jeżeli 

odpowiedział na pytanie, do którego wyznaczył go przeciwnik,  

a jeżeli odpowie na pytanie, do którego sam się zgłosił otrzymuje 

20 punktów. Jeżeli Uczestnik Wielkiego Finału odpowie błędnie 

lub nie udzieli żadnej odpowiedzi na pytanie, do którego sam siebie 

wyznaczył wtedy kolejne pytanie jest pytaniem do wszystkich  

i odpowiada Uczestnik, który jako pierwszy zgłosi się do 
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odpowiedzi. Wielki Finał wygrywa Uczestnik, który po 

przeczytaniu ostatniego pytania będzie miał największa ilość 

punktów lub ten, któremu zostanie choćby jedna szansa jeżeli 

przeciwnicy takich szans/żyć już mieć nie będą. 

6.6. Harmonogram Wielkiego finału zostanie przekazany Finalistom oraz ich 

prawnym opiekunom najpóźniej w dniu zamknięcia Listy Uczestników 

Wielkiego Finału. W harmonogramie zawarte będą wszystkie niezbędne 

informację dotyczące Wielkiego Finału wraz z nazwą i danymi 

teleadresowymi hotelu w jakim zostaną zakwaterowani. 

 

 

 

7. Nagrody w  Konkursie: 

 

7.1. Za samą nagrodę Organizatorzy uznają uczestnictwo w Wielkim Finale we 

Wrocławiu. Poznanie innych Finalistów Konkursu oraz zwiedzanie Wrocławia 

wraz z przewodnikiem 

7.2. Ponadto Organizatorzy przewidzieli nagrody rzeczowe dla trójki Uczestników 

Wielkiego Finału (w każdej kategorii wiekowej), którzy osiągnęli najlepsze 

wyniki podczas Wielkiego Finału, są to nagrody niespodzianki. 

7.3. Organizatorzy przewidzieli również pamiątkowe gadżety dla Uczestników 

Wielkiego Finału. 

 

8. Postanowienia końcowe: 

 

8.1. Wszelkie informację dotyczące Konkursu Uczestnik Konkursu może zadać 

administratorom portalu www.funtasto.com w formie prywatnej wiadomości 

do użytkowników: Funtii, Funtyego lub Konkursu 

8.2. Wszelkie informacje dotyczące przebiegu Konkursu prawny opiekun 

Uczestnika Konkursu może uzyskać pod adresem e-mail 

konkurs@funtasto.com 
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