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REGULAMIN 
„OGÓLNOPOLSKIEJ SZKOLNEJ  

OLIMPIADY WIEDZY UBEZPIECZENIOWEJ” 
 

1 Postanowienia ogólne 
1.1. Organizatorem „Ogólnopolskiej Szkolnej Olimpiady Wiedzy Ubezpieczeniowej” (dalej: „Olimpiada”) 

jest Unilink S.A. z siedzibą w Warszawie (02-284), al. Krakowska 2, wpisany do rejestru 
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. 
Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000341057, NIP 113-23-98-
690, o kapitale zakładowym w wysokości 580.730,00 zł, opłaconym w całości, 
(dalej: „Organizator”). 

1.2. Celem i założeniem Olimpiady jest promowanie i upowszechnianie wiedzy  
o ubezpieczeniach. 

1.3. Olimpiada jest ogólnodostępna, skierowana do wszystkich zainteresowanych uczniów z klas VI-VIII 
szkół podstawowych w Polsce. 

1.4. Uczestnictwo w Olimpiadzie jest dobrowolne i bezpłatne. 
 

2 Zgłoszenia do Olimpiady 
2.1. Zgłoszenia do Olimpiady należy składać do 17 marca 2023 r. wyłącznie poprzez wypełnienie przez 

rodzica/opiekuna prawnego uczestnika formularza na stronie internetowej: 
https://unilink.pl/lp/szkolna-ogolnopolska-olimpiada-wiedzy-ubezpieczeniowej, podając:  
a. imię i nazwisko uczestnika,  
b. datę urodzenia uczestnika,  
c. nazwę i adres szkoły podstawowej, 
d. imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego, 
e. nr telefonu rodzica/opiekuna prawnego, 
f. adres e-mail rodzica/opiekuna prawnego. 

2.2. Na stronie internetowej Organizatora podczas zgłaszania uczestnika jego rodzic/opiekun prawny 
potwierdza oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem Olimpiady, Klauzulą informacyjną. 

2.3. Zgłoszenia przysłane po 17 marca 2023 r. nie będą brane pod uwagę. 
2.4. Każdy uczestnik zakwalifikowany do Olimpiady otrzyma wiadomość potwierdzającą ten fakt na 

adres e-mail podany w zgłoszeniu, wraz z dokładną instrukcją logowania się na stronę z testem on-
line oraz procedurą rozwiązywania testu. 
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3       Organizacja Olimpiady 
3.1. W ramach przygotowań uczestników do Olimpiady, Organizator w wiadomości e-mail 

potwierdzającym przyjęcie zgłoszenia przekaże linki do zasobów wiedzy, na podstawie których będą 
opracowane pytania we wszystkich etapach Olimpiady. Ponadto linki do zasobów wiedzy Uczestnik 
znajdzie na platformie szkoleniowej z testem oraz w Załączniku nr 3. 

3.2. Organizator zastrzega możliwość dodania nowych materiałów szkoleniowych o czym poinformuje 
niezwłocznie zapisanych Uczestników w oddzielnej komunikacji mailowej, ale nie później niż do 20 
lutego 2023 r. 

3.3. Zakres Olimpiady obejmuje teoretyczne zagadnienia związane z krajowym rynkiem 
ubezpieczeniowym, jego historią, sposobem funkcjonowania, regulacjami prawnymi, instytucjami 
ubezpieczeniowymi oraz praktycznym zastosowaniem ubezpieczeń w życiu codziennym.   

3.4. Organizator powoła 3-osobową Komisję Egzaminacyjną, która będzie czuwała nad prawidłowym 
przebiegiem Olimpiady, przestrzeganiem niniejszego Regulaminu oraz rozpatrywała ewentualne 
odwołania. Decyzje Komisji Egzaminacyjnej są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.  

3.5. Olimpiada składa się z trzech etapów. Każdy etap jest przeprowadzany online i polega na 
wypełnieniu testu wiedzy na dedykowanej stronie udostępnionej przez Organizatora. 

3.6. Testy wiedzy, na każdym z etapów składają się z 20 pytań jednokrotnego wyboru. Poszczególne 
etapy odbędą się zgodnie z następującym harmonogramem: 

- I etap 28 marca 2023 r., 
- II etap 25 kwietnia 2023 r., 
- III etap 16 maja 2023 r. 

3.7. Każdy etap polega na zalogowaniu się na stronę Organizatora i odpowiedzi na pytania. Test będzie 
dostępny w wyznaczonych dniach w godzinach od 16:00 do 16:30. 

3.8. Każdy Uczestnik, po dokonaniu zgłoszenia do Olimpiady otrzyma pocztą elektroniczną, na adres e-
mail podany w zgłoszeniu link aktywacyjny do platformy, na której odbędzie się każdy z etapów 
Olimpiady.  Formularz testu z aplikacji Organizatora będzie aktywny tylko przez czas trwania etapu 
Olimpiady, czyli 30 minut. Po upływie czasu przewidzianego na udzielenie odpowiedzi formularz 
zostanie zablokowany. Na rozwiązanie testu Uczestnik będzie miał tylko 1 próbę. 

3.9. 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.  

3.10. Do I etapu zakwalifikowani zostaną wszyscy zgłoszeni kandydaci na Uczestnika Olimpiady po 
spełnieniu wymogów formalnych, opisanych w punkcie 2 Regulaminu. 
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3.11. Do II etapu zakwalifikowani zostaną Uczestnicy, którzy w I etapie uzyskają co najmniej 80 % 
poprawnych odpowiedzi, o czym zostaną poinformowani w wiadomości e-mail po zakończeniu i 
podsumowaniu wyników etapu I. 

3.12. Do III etapu zakwalifikowani zostaną Uczestnicy, którzy w II etapie uzyskają co najmniej 85 % 
poprawnych odpowiedzi, o czym zostaną poinformowani w wiadomości e-mail po zakończeniu i 
podsumowaniu wyników etapu II. 

3.13. Laureatami Olimpiady zostaną Uczestnicy, którzy w III etapie osiągną wynik co najmniej 90 % 
poprawnych odpowiedzi. Lista laureatów zostanie opublikowana najpóźniej 23 maja 2023 r. na 
stronie internetowej Organizatora. Laureaci otrzymają dyplom w brzmieniu zgodnym z Załącznikiem 
nr 1 do Regulaminu. 

3.14. Zwycięzcami Olimpiady zostaną trzy osoby spośród laureatów III etapu, które zdobyły 
najwięcej poprawnych odpowiedzi w jak najkrótszym czasie. Zwycięzcy otrzymają dyplom w 
brzmieniu zgodnym z Załącznikiem nr 2 do Regulaminu. 

3.15. Dodatkowo Zwycięzcy, o których mowa w pkt. 3.14 otrzymają polisę ubezpieczenia szkolnego 
oraz nagrody rzeczowe: 

• nagroda za III miejsce – Głośnik JBL Clip 4 
• nagroda za II miejsce – Drukarka wielofunkcyjna HP DeskJet 
• nagroda za I miejsce – Smartwatch Garmin Venu SQ 

3.16. Ubezpieczenie, o którym mowa w pkt. 3.14 to ubezpieczenie w ramach programu Nowa Klasa 
w wariancie 1 zawarte na podstawie ogólnych warunków ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych 
wypadków dzieci i młodzieży szkolnej z dnia 31 maja 2022 r. oferowane przez Signal Iduna Polska 
TU S.A. Szczegóły dotyczące ubezpieczenia dostępne na stronie internetowej: www.nowaklasa.pl. 

3.17. Organizator zastrzega możliwość zmiany nagród na inne o tej samej lub podobnej wartości, 
jeśli przyznanie ich będzie niemożliwe z przyczyn niezależnych od Organizatora.  

4.  Postanowienia końcowe 
4.1. Niniejszy Regulamin jest ogólnodostępny i opublikowany na stronie internetowej Organizatora. 
4.2. Olimpiada została zgłoszona przez Organizatora do Kuratorium Oświaty w Warszawie, które do 

końca lutego 2023 r. podejmie decyzję, zgodnie z art. 148 ustawy Prawo oświatowe (Dz.U. 2020 
poz. 910 ze. zm.), o ewentualnym uznaniu Olimpiady  
w wykazie zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, które mogą być wymienione na 
świadectwie ukończenia szkoły podstawowej. 

4.3. Organizator zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu Olimpiady w każdym czasie oraz 
odwołania Olimpiady wyłącznie z ważnych przyczyn, niezależnych od Organizatora. 
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Załącznik nr 1 do Regulaminu „Ogólnopolskiej Szkolnej Olimpiady Wiedzy Ubezpieczeniowej”. 
 

DYPLOM 
UNILINK S.A. 

(z siedzibą w Warszawie (02-284), Al. Krakowska 2) 
jako Organizator „Ogólnopolskiej Szkolnej Olimpiady Wiedzy Ubezpieczeniowej” o zasięgu 

ogólnopolskim oświadcza, że: 
 
 

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

Uczestnika) 

 
Została / Został Laureatem „Ogólnopolskiej Szkolnej Olimpiady Wiedzy Ubezpieczeniowej” zdobywając 

w III Etapie Olimpiady ……….…. % poprawnych odpowiedzi. 
 
 
 

(Podpisy Komisji Egzaminacyjnej) 
 

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

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

Przewodnicząca/-y 
Komisji Egzaminacyjnej 

 

 

Warszawa, dnia …………….2023 r. 
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Załącznik nr 2 do Regulaminu „Ogólnopolskiej Szkolnej Olimpiady Wiedzy Ubezpieczeniowej”. 
 

DYPLOM 
UNILINK S.A. 

(z siedzibą w Warszawie (02-284), Al. Krakowska 2) 
jako Organizator „Ogólnopolskiej Szkolnej Olimpiady Wiedzy Ubezpieczeniowej” o zasięgu 

ogólnopolskim oświadcza, że: 
 
 

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

Uczestnika) 

 
Została / Został Zwycięzcą „Ogólnopolskiej Szkolnej Olimpiady Wiedzy Ubezpieczeniowej” zajmując  

I MIEJCE  (II MIEJSCE, III MIEJSCE) 
zdobywając w III Etapie Olimpiady ……….…. % poprawnych odpowiedzi. 

 
 
 

(Podpisy Komisji Egzaminacyjnej) 
 
 

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

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

Przewodnicząca/-y 
Komisji Egzaminacyjnej 

 

 

Warszawa, dnia …………….2023 r. 
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Załącznik nr 3 do Regulaminu „Ogólnopolskiej Szkolnej Olimpiady Wiedzy Ubezpieczeniowej”. 
 

 

Linki do stron internetowych, w których znajdują się pojęcia ubezpieczeniowe wykorzystane na wszystkich trzech 
etapach Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Ubezpieczeniowej. 

 

Strona organizatora Olimpiady UNILINK SA. – Słownik pojęć ubezpieczeniowych 

https://unilink.pl/media/documents/Slownik_pojec_ubezpieczeniowych.pdf 

Strona Polskiej Izby Ubezpieczeń – Historia ubezpieczeń 

https://piu.org.pl/public/upload/ibrowser/historia_ubezpieczen_-_na_swiecie_i_w_polsce.pdf 

 

 


