
 

WERSJA: 1.1 
Data aktualizacji: 14.01.2021 
(wersja 1.0 dostępna tutaj) 
 
zmiany w regulaminie zostały podkreślone na żółto 
 

§1 Cel projektu 
 

Zaangażowanie czytelników w rozwój treści na blogu, w dzielenie się informacjami, doświadczeniami            
i pracą z innymi osobami z branży ratowniczej. Stworzenie ogólnodostępnego miejsca w którym każdy              
zainteresowany będzie mógł zdobyć pożądane informacje i wiedzę potrzebną na drodze samorozwoju i             
doskonalenia zawodowego wśród ratowników. 

Celem dodatkowym jest także wzmocnienie pozytywnych wzorców poprzez wynagradzanie         
zaangażowania użytkowników i zachęcanie ich do dzielenia się wiedzą, opracowania materiałów z których             
mogą skorzystać inne osoby. Założeniem projektu jest stworzenie społeczności w której ważniejsza jest             
wymiana doświadczeń od osobistej korzyści (wygrania nagród w ramach Projektu Grywalizacji). Projekt ten             
nie jest działalnością komercyjną, płatną usługą, produktem nastawionym na osiągnięcie korzyści           
majątkowych. Ewentualne środki pochodzące z tego projektu zostaną w pełni przeznaczone na jego rozwój              
(głównie nagrody). 

 

§2 Definicje 
 

1. Projekt - Grywalizacja na stronie DrogaRatownika.pl, czyli zabawa konkursowa (konkursy          
organizowane w sposób cykliczny) polegająca m.in. na zdobywaniu punktów za zaangażowanie,           
współtworzenie bloga www.drogaratownika.pl i dzielenie się wiedzą oraz wykonaną pracą z innymi            
czytelnikami i osobami związanymi z branżą ratowniczą. 

2. Organizator projektu - Administrator bloga drogaratownika.pl, we wsparciu z redaktorami i           
moderatorami. 

3. Użytkownik - uczestnik, osoba która zgłosiła się do projektu (Grywalizacja Droga Ratownika) i             
została zarejestrowana na wybrany przez siebie pseudonim oraz adres e-mail (tym samym            
zaakceptowała warunki zawarte w Regulaminie). 

4. Treści - wszystkie treści przesłane poprzez zarejestrowany w projekcie adres e-mail i wykonane             
czynności, które zawierają się w załączniku 1. oraz są zgodne z treścią niniejszego regulaminu, tj.               
m.in. opisy, relacje, artykuły, tłumaczenia, zdjęcia, grafiki, schematy, filmy, koncepcje i pomysły. 

 

§3 Informacje ogólne 
 

1. Projekt realizowany jest w oparciu o niniejszy regulamin. 
2. Na stronie www.grywalizacja.drogaratownika.pl zostanie utworzony ranking użytkowników na daną         

rundę (trwającą 4 miesiące) oraz archiwalne listy z poprzednich etapów i losowań, a także ranking               
globalny. 

https://grywalizacja.drogaratownika.pl/wp-content/uploads/2020/10/Regulamin_grywalizacja_v1.0.pdf
http://www.drogaratownika.pl/
http://www.grywalizacja.drogaratownika.pl/


 

3. Dane użytkowników (nazwa użytkownika, e-mail) będą przetwarzane wyłącznie w celu organizacji i            
przeprowadzenia konkursu. Użytkownik zgadza się na przetwarzanie tych danych podczas          
rejestracji akceptując regulamin. 

4. Choć organizator nie wyklucza udziału osób znajdujących się poza granicami Polski, to wysyłka             
nagród będzie realizowana wyłącznie na terenie Polski. 

5. Użytkownicy mogą brać udział w losowaniach wielokrotnie, niezależnie od ilości zdobytych dotąd            
nagród. 

6. Wszelkie nieuczciwe praktyki i próby oszustw będą surowo karane (banem dla użytkownika i             
usunięciem z konkursu). 

 

§4 Nagrody 
 

1. Nagrody mogą być finansowane bezpośrednio ze środków organizatora projektu 
2. Nagrody rzeczowe przekazywane są także bezpośrednio przez firmy współpracujące z          

organizatorem projektu 
3. Minimalna wartość nagrody losowanej co kwartał wynosi 200 zł. 
4. Minimalna wartość nagrody rocznej wynosi 300 zł. 
5. Zakłada się zwiększanie minimalnej wartości nagród wraz z rozwijaniem się niniejszego projektu. 

 

§5 Sposób losowania nagród 
 

1. Losowanie nagród będzie przeprowadzane co 4 miesiące zaczynając od dnia 1 października 2020             
roku. 

a. Pierwsze losowanie odbędzie się 1 lutego (zakończenie okresu 31 stycznia). 
b. Osoba która zdobyła najwięcej punktów w okresie rozliczeniowym (tzw. rundzie) otrzyma           

nagrodę główną. 
c. Opcjonalnie (w zależności od ilości użytkowników biorących udział w losowaniu) odbędzie           

się losowanie z uwzględnieniem wszystkich osób (z wyłączeniem 1. miejsca) które zdobyły            
jakiekolwiek punkty w okresie rozliczeniowym (kwartał). W tym przypadku każdy punkt to            
jedna szansa. Losowanie odbędzie się za pomocą specjalnego programu. Ilość          
nagrodzonych osób może być zmienna, lecz zawsze będzie to minimum jedna osoba. 

d. Ponadto raz w roku (zaczynając od 01.01.2021) będzie odbywać się losowanie jednej            
nagrody spośród wszystkich osób biorących udział w projekcie (które zdobyły minimum 15            
punktów w ciągu danego roku rozliczeniowego). Każda z tych osób będzie miała jedną             
szansę w losowaniu. 

e. Organizator projektu nie wyklucza możliwości wykonywania losowania dodatkowych        
nagród na odrębnych zasadach i warunkach. 

f. Punkty nie sumują się (za wyjątkiem losowania opisanego w punkcie d.). Jednak od tej              
zasady może wystąpić wyjątek na potrzeby realizacji punktu e). 

2. Informacja o wynikach i sposobie losowania oraz o nagrodach zostanie umieszczona na stronie             
www.grywalizacja.drogaratownika.pl. Zwycięzcy zostaną poinformowani drogą mailową. 

http://www.grywalizacja.drogaratownika.p/


 

a. W przypadku braku odpowiedzi na wysłaną informację o wygranej i nie podania adresu do              
wysyłki do 5 dni (od daty wysłania maila z informacją o wynikach) wygrana przepada, a               
losowanie odbywa się ponownie. 

3. Podczas losowania zostanie nagrany ekran komputera na którym przeprowadza się losowanie. Film            
zostanie opublikowany na oficjalnym kanale Droga Ratownika na YouTube. 

 

§6 Punktacja 
 

1. Punkty przyznaje się na dany adres e-mail wraz z przypisaną do niego nazwą użytkownika. 
a. Treść punktowaną można wysyłać tylko i wyłącznie za pośrednictwem podanego adresu           

e-mail na adres grywalizacja@drogaratownika.pl (można wykorzystać formularz na stronie         
grywalizacji) 

b. Punkty przydziela się za określone w załączniku 1 czynności 
c. Punkty mogą zostać przydzielone za czynności niewymienione w załączniku 1 z racji            

początkowej fazy rozwoju projektu. 
d. Ilość punktów (określona w “widełkach”) będzie uzależniona od wartości merytorycznej, ilości           

poświęconego czasu, ilości znaków/zdjęć, itd. 
e. Treści wcześniej publikowane, będące w obiegu, wtórne itp. będą gorzej punktowane w            

porównaniu do treści stworzonych po przystąpieniu do projektu Grywalizacji.  
2. Punktacja zostaje dodana do konta użytkownika z dniem publikacji danego materiału. 

 

§7 Odznaki 
 

1. czujny gracz - użytkownik daje się poznać jako osoba śledząca projekt grywalizacji, wykorzystująca 
dodatkowe możliwości zdobycia punktów, osoba zaangażowana 

 
 

§8 Rejestracja w projekcie 
 

1. Aby wziąć udział w projekcie “Grywalizacja DrogaRatownika.pl” należy przesłać formularz 
rejestracyjny dostępny pod adresem: 
https://grywalizacja.drogaratownika.pl/zarejestruj-sie-w-konkursie/ w formularzu należy określić 
pseudonim, adres e-mail i zaakceptować regulamin. 

a. pseudonim będzie publiczny, posłuży do identyfikacji osób i utworzenia rankingu. Adres           
e-mail nie będzie podany publicznie. 

2. Na jeden adres e-mail przypisana może być wyłącznie jedna osoba i jeden autor. 
a. nie jest dopuszczalne wykorzystywanie pojedynczego konta przez więcej niż jedną osobę 

3. Zgłoszenie udziału w projekcie oznacza, iż użytkownik zapoznał się z treścią Regulaminu i             
przedmiotowy Regulamin akceptuje. 

 

mailto:grywalizacja@drogaratownika.pl
https://grywalizacja.drogaratownika.pl/zarejestruj-sie-w-konkursie/


 

§9 Ocena treści 
 

1. Treści złożone zostaną poddane dwustopniowej weryfikacji merytorycznej oraz ocenie poprawności          
językowej. 

a. Jeśli treść cechuje się niskim poziomem merytorycznym i/lub zawiera liczne błędy, nie            
będzie brana pod uwagę, o czym poinformuje się użytkownika w wiadomości zwrotnej. W             
takiej sytuacji użytkownik może poprawić swoją pracę i przesłać ją ponownie. 

b. Organizator projektu zastrzega sobie prawo do zmiany treści pod kątem stylistycznym i            
merytorycznym jeśli zajdzie taka potrzeba. O tym fakcie zostanie poinformowany autor treści            
(autoryzacja). W takiej sytuacji zostanie naliczona mniejsza ilość punktów w odniesieniu do            
ilości pracy jaką będzie musiał poświęcić zespół administracji. 

c. Jeśli weryfikacja antyplagiatowa zakończony się negatywnie, treść zostanie odrzucona, o          
czym poinformuje się użytkownika w wiadomości zwrotnej. W przypadku dwukrotnego          
stwierdzenia posługiwania się treścią zapożyczoną, użytkownik zostanie usunięty z projektu. 

d. Pierwszy etap oceny: poprawność merytoryczna i językowa oceniona przez organizatora,          
drugi etap: ocena merytoryczna dokonana przez eksperta z danej dziedziny lub osoby            
przedstawiające niezbędną znajomość tematu. 

2. Wszystkie treści muszą być zgodne z tematyką pożarniczą/ratowniczą lub pochodną. 
3. Treści opublikowane będą podlegały dyskusji poprzez komentarze w grupie dyskusyjnej Droga           

Ratownika, w komentarzach pod treścią na stronie www i we wpisie na Facebooku. Ewentualne              
sugestie i zgłoszone uwagi będą weryfikowane. 

a. w przypadku stwierdzenia istotnych nieprawidłowości, czy znaczących błędów, zostaną one          
poprawione i sprostowane, a autor otrzyma punktację ujemną, o czym zostanie           
poinformowany drogą mailową. 

 

§10 Prawa autorskie 
 
 

1. Przesyłana/udostępniana na blogu własność intelektualna podlegająca punktacji tj. m.in. opisy,          
relacje, artykuły, tłumaczenia, zdjęcia, grafiki, schematy, filmy, koncepcje i pomysły nie mogą łamać             
praw autorskich innych podmiotów. Każdy użytkownik biorący udział w projekcie potwierdza, że            
wszystkie treści przesyłane przez niego nie łamią praw autorskich. 

2. Użytkownicy przesyłający swoje prace i treści pozostają właścicielami praw autorskich. Mogą w            
każdej chwili zdecydować o usunięciu treści lub jej zmianie.  

3. Autor treści zostanie podpisany jako autor lub współautor (chyba, że nie wyrazi zgody) w miejscu               
publikacji. 

4. Użytkownik zgadza się na wykorzystywanie, przetwarzanie i publikację fragmentów lub całości treści            
na stronach www.drogaratownika.pl, www.grywalizacja.drogaratownika.pl lub w mediach       
społecznościowych (Instagram, Facebook) oraz w newsletterze. 

 

§11 Postanowienia końcowe, uwagi 
 

1. Regulamin projektu jest dostępny na stronie internetowej Konkursu.  

http://www.drogaratownika.pl/
http://www.grywalizacja.drogaratownika.pl/


 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu         
Cywilnego 

3. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT nie zachodzi konieczność uregulowania należności                
podatku dochodowego w przypadku wygrania nagrody w ramach niniejszego projektu. 

4. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to             
na pogorszenie warunków uczestnictwa w projekcie, jednak tylko z ważnych przyczyn           
podyktowanych względami organizacyjnymi, ekonomicznymi lub prawnymi. Dotyczy to w         
szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. W takim        
przypadku wszyscy użytkownicy zostaną poinformowani o tym fakcie drogą mailową. 
 
 

Załącznik nr 1 
 
Ilość punktów podana w tabeli w formie “widełek” jest szacunkowa, dopuszcza się przydzielenie             
większej ilości punktów w zależności od wartości wykonanej pracy i poświęconego czasu - żaden              
wysiłek nie pójdzie na marne. Zastrzega się prawo do zmiany widełek ilości punktów. Zastrzega się               
prawo do przydzielania punktacji za treści i czynności niewymienione w tabeli. 
 
 

Rodzaj punktowanej treści Ilość punktów Opis wykonania/Uwagi 

Artykuł 15-50 pkt. Artykuł powinien zawierać   
temat przewodni, multimedia   
poglądowe i przynajmniej 1000    
znaków. 

Test sprzętu lub narzędzia    
wraz z opisem i wnioskami 

10-50 pkt. Minimum tekst + zdjęcie/a 
Najlepiej w formie filmu,    
fotorelacji, prezentacji itp. 
Punktacja w zależności od    
ilości włożonej pracy. 

Felieton (tj. np. merytoryczny    
opis ciekawej akcji wraz z     
wnioskami, felieton dotyczący   
spraw społecznych, zmian   
prawnych, zachowań, potrzeb   
środowiska, rozwoju  
technologii itp.)  

15-30 pkt.  

Opis/treść dotycząca  
wybranego zagadnienia 

5-30 pkt. Treść może być uzupełnieniem    
pojęć z mapy obszarów wiedzy     
na stronie www lub    
poruszonych na stronie   
zagadnień. Treść może być    
krótka (np. 400 znaków), jeśli     
tylko zawiera merytoryczne   
informacje. 

Relacja z wydarzeń   10-20 pkt.  



 

ratowniczych (konferencje,  
warsztaty, pokazy itd.) w    
formie krótkiego tekstu,   
fotorelacji lub filmu wraz z     
opisem przedstawiającym  
wartość merytoryczną 

Konspekt ćwiczeń lub pomysł    
wraz z opisem realizacji    
szkolenia dla  
strażaków/ratowników 

7-20 pkt. Np. [1],[2] 

Stworzenie zestawu fiszek do    
nauki za pomocą platformy    
Quizlet, z wybranej dziedziny    
lub zagadnienia dot.   
ratownictwa 

7-15 pkt. podanie wykorzystanych  
źródeł/bibliografii 

Przygotowaniu testu wiedzy z    
wybranej dziedziny lub   
zagadnienia dot. ratownictwa   
(poza platformą Quizlet) 

7-15 pkt. format pliku umożliwiający   
kopiowanie tekstu, 
pytania i odpowiedzi wraz z     
wskazaniem odpowiedzi  
prawidłowej 
podanie wykorzystanych  
źródeł/bibliografii 

Przesłanie opisu/filmu/zdjęć  
przedstawiających ciekawe  
sposoby, patenty, “protipy”,   
nowinki techniczne itp. 

8-12 pkt.  

Opracowanie 
infografiki/schematu 

8-12 pkt. Na przykładzie galerii   
dostępnej na stronie w dziale     
“Infografiki” 

Krótki tekst lub film opisujący     
wyniki przeprowadzonego  
badania, doświadczenia itp. 

7-11 pkt.  

Opracowanie pytania i   
odpowiedzi w dziale FAQ (Jak     
zostać strażakiem?) 

4-7 pkt.  

Polecenie książki, publikacji   
związanej z ratownictwem   
wraz z jej opisem i własną      
opinią nt. przeczytanego dzieła    
(np. dlaczego warto   
przeczytać?) 

3-6 pkt. Przykład wykonania tego   
zadania na podstronie   
“Czytelnia” w dziale   
“Edukacja”. 

Dodanie wydarzenia do   
Kalendarium Lidera (wraz z    
krótkim opisem i odnośnikiem    
do strony organizatora lub    

3 pkt.  

https://www.ppoz.pl/index.php/ratownictwo-i-ochrona-ludnosci/695-ochotnicze-cwiczenia-bojowe
https://www.ppoz.pl/index.php/warsztat-ratownika/1239-nauka-przez-zabawe


 

 

strony wydarzenia) 

Udostępnienie/przesłanie 
materiałów do biblioteczki   
plików (pożarnictwo lub   
ratownictwo medyczne) 

2-5 pkt. Akceptowane są tylko treści    
ogólnodostępne lub  
opublikowane za zgodą autora. 

Powiadomienie o zmianach   
legislacyjnych, nowej  
technologii, przesłanie  
interesującego linku lub   
zagadnienia 

2 pkt.  

Inne (przesłanie multimediów   
lub treści nie określonych    
powyżej, uzupełniających  
treści znajdujące się na stronie     
www) 

1-10 pkt. Na przykład: Przesłanie zdjęć    
do galerii “pokaż swoją    
maskę”, zdjęcia własnego   
rescuebag’a, wysłanie zdjęcia   
ciekawej  zabudowy itp. 

Jakakolwiek forma dzielenia   
się istotną wiedzą z resztą     
społeczności 
DrogaRatownika.PL 
niesklasyfikowana powyżej 

1-milion :) Punktacja wg. wartości   
merytorycznej oraz ilości   
wykonanej pracy. 


