
 

                                                                    

  

 

 

REGULAMIN  
KONKURS SCORE HUNTER JUNIOR dla ZHP 

 
 

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 
1. Organizatorem Konkursu SCORE HUNTER JUNIOR dla ZHP (zwanego dalej Konkursem) jest 

Fundacja Warszawski Instytut Bankowości z siedzibą przy ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 
Warszawa, NIP 526-00-38-522, KRS 0000110584 zwana dalej Organizatorem. 

2. Konkurs jest organizowany we współpracy ze Związkiem Harcerstwa Polskiego, na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej.  

3. Konkurs jest realizowany z wykorzystaniem platformy edukacyjnej SCORE HUNTER JUNIOR,  

w porozumieniu z Biurem Informacji Kredytowej S.A.  

4. Strona konkursowa: https://bakcyl.wib.org.pl/bakcyl/konkursy/score-hunter-junior-zhp/ 

 

§2 CELE KONKURSU 
1. Cele konkursu są wymienione poniżej i wskazują na edukacyjny charakter projektu. 

2. Cele Konkursu: 
a) Upowszechnianie wiedzy na temat budowania wiarygodności finansowej  

oraz ochrony własnej tożsamości,   
b) Wspieranie procesu zdobywania przez Uczestników kompetencji finansowej 

rozumianej jako umiejętność świadomego i odpowiedzialnego podejmowania decyzji 
finansowych.  

 
§3 CZAS TRWANIA KONKURSU 

1. Konkurs trwa od dnia 10 października 2022 r., od godziny 6.00 do dnia 5 maja 2023 r., do 

godziny 12.00. W tym czasie Uczestnik może korzystać z Platformy do wykonywania Zadań w 

ramach Misji, w celu zebrania jak największej liczby punktów.  

2. Konkurs  Score Hunter Junior dla ZHP jest realizowany w ramach III edycji  

ogólnopolskiego Konkursu Score Hunter Junior dla uczniów szkół ponadpodstawowych, 

której Organizatorem jest Biuro Informacji Kredytowej S.A.  

 
§4 ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE  

1. Uczestnikami konkursu mogą być: 

a) harcerze ZHP w wieku od 16 do 18 roku życia - za zgodą przedstawiciela 

ustawowego, 

b) harcerze, którzy ukończyli 18 rok życia.      

2. Uczestnicy Konkursu, o których w ust. 1 pkt. a), posiadający miejsce zamieszkania na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i będący uczniami szkoły ponadpodstawowej publicznej 

bądź niepublicznej (w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe  

/ Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm) będą równocześnie uczestnikami III edycji Konkursu 

Score Hunter Junior dla uczniów szkół ponadpodstawowych, którego organizatorem jest  

Biuro Informacji Kredytowej S.A. Zasady udziału w Konkursie zostały określone  
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w Regulaminie Konkursu i Działania Platformy Score Hunter – Moduł Juniorski. Regulamin 

dostępny na stronie: https://bakcyl.wib.org.pl/bakcyl/konkursy/score-hunter-junior/  

3. W przypadku uczestników niepełnoletnich zgłoszenie udziału w Konkursie jest jednoznaczne 

z wyrażeniem zgody na uczestnictwo w Konkursie przez przedstawiciela ustawowego.  

4. Organizator zastrzega sobie prawo do żądania przedstawienia dokumentu poświadczającego 

spełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie, w szczególności pisemnej zgody 

przedstawiciela ustawowego, pod rygorem wykluczenia z udziału w Konkursie. 

5. W Konkursie nie mogą brać udziału członkowie rodzin osób zatrudnionych przez WIB  
oraz członkowie rodzin osób zatrudnionych przez podmioty współpracujące przy realizacji 
Konkursu, w tym ZHP.  

 
§4 ZADANIE KONKURSOWE  

1. Zadaniem uczestnika jest zdobycie jak największej liczby Punktów doświadczenia poprzez 
wykonywanie zadań, tj. misji i wyzwań na platformie Score Hunter Junior.  

2. Wykonanie Zadania jest zaliczane Uczestnikowi, jako prawidłowo wykonane, tylko przy 
wypełnieniu przez Uczestnika wszystkich założeń danego Zadania. Za prawidłowe wykonanie 
danego Zadania, Uczestnik otrzymuje określoną dla tego zadania liczbę Punktów Scoringu 
oraz Punktów Doświadczenia. Liczba punktów zmniejsza się w przypadku podejmowania 
kolejnych prób udzielenia odpowiedzi. Wykonane Zadania w określonym momencie mogą 
aktywować się w Platformie ponownie, w celu zachęcenia Uczestników do utrwalenia wiedzy 
i zdobycia dodatkowych punktów. Niektóre Zadania mogą być dostępne tylko przez 
określony, ograniczony czas, co ma na celu zmotywowanie Uczestników do regularnych wizyt 
na Platformie. Główną płaszczyzną rywalizacji Uczestników jest prawidłowe wykonywanie 
Zadań, w jak największej liczbie, w celu zdobywania jak największej liczby punktów. 
 

§5 ZGŁOSZENIA DO KONKURSU 
1. Członek jednostki ZHP, który chce przystąpić do Konkursu powinien wejść na stronę  

www.junior.scorehunter.edu.pl i za pomocą swojego adresu e-mail zarejestrować się na 
platformie (na wskazany adres e-mail zostanie wysłany link do aktywacji konta Uczestnika). 

2. Po zalogowaniu się do konta Uczestnik powinien uzupełnić swój profil – wpisać imię  
i nazwisko oraz napisać coś kreatywnego na swój temat, dodać swoje zdjęcie bądź inne, które 
będzie jego avatarem.  

3. Po zalogowaniu się do konta na platformie i po wejściu w misję Uczestnik powinien wybrać 
województwo (w którym znajduje się terenowa jednostka organizacyjna ZHP ), a następnie tą 
terenową jednostkę organizacyjną ZHP posiadającą osobowość prawną (Chorągiew ZHP)  
– zostały one wskazane w ust. 4 poniżej, w ramach której działa jednostka, do której 
Uczestnik ma przydział służbowy, co jest warunkiem koniecznym uczestnictwa w Konkursie 
Score Hunter Junior dla ZHP).  

4. Nazwy terenowych jednostek organizacyjnych ZHP posiadających osobowość prawną  
– Chorągwi ZHP:   

a) Chorągiew Białostocka ZHP 
b) Choragiew Kujawsko – Pomorska ZHP 
c) Chorągiew Gdańska ZHP 
d) Chorągiew Śląska ZHP 
e) Chorągiew Kielecka ZHP 
f) Chorągiew Krakowska ZHP 
g) Chorągiew Lubelska ZHP 
h) Chorągiew Łódzka ZHP  
i) Chorągiew Warmińsko – Mazurska ZHP 
j) Chorągiew Podkarpacka ZHP 
k) Chorągiew Zachodniopomorska ZHP 
l) Chorągiew Mazowiecka ZHP 
m) Chorągiew Wielkopolska ZHP 
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n) Chorągiew Stołeczna ZHP 
o) Chorągiew Ziemi Lubuskiej ZHP 
p) Chorągiew Dolnośląska ZHP 
q) Chorągiew Opolska ZHP 

 
§6 ZASADY KORZYSTANIA Z PLATFORMY I WYMOGI TECHNICZNE 

1. W celu wzięcia udziału w Konkursie, Uczestnik powinien posiadać dostęp do komputera lub 
urządzenia z zainstalowanym oprogramowaniem, pozwalającym na przeglądanie stron 
internetowych oraz dostęp do sieci internetowej. Uczestnik Konkursu powinien posiadać 
konto e-mail.  

2. Platforma pozostaje kompatybilna z powszechnie używanymi przeglądarkami internetowymi 
w aktualnych ich wersjach. Warunkiem korzystania z Platformy, a tym samym uczestnictwa w 
Konkursie, jest dostęp do sieci internetowej (modem telefoniczny, modem ISDN, modem DSL 
lub inne równoważne połączenie), z zainstalowanym oprogramowaniem umożliwiającym 
przeglądanie zasobów internetowych, akceptującym pliki typu cookies. Oprócz tego 
korzystanie z Platformy jest możliwe dzięki innym urządzeniom końcowym, zdolnym do pracy 
w Internecie. Wyłączną odpowiedzialność za aktualność, prawidłowość oraz przydatność 
sprzętu i oprogramowania wykorzystanego przy korzystaniu z Platformy ponosi Uczestnik  
i Koordynator.  

3. Zasady korzystania z platformy zostały szczegółowo określone w Regulaminie Konkursu  
i Działania Platformy Score Hunter – Moduł Juniorski. Regulamin dostępny na stronie: 
https://bakcyl.wib.org.pl/bakcyl/konkursy/score-hunter-junior/ 
 
 

§7 NAGRODY 
1. Organizator nagrodzi 10 uczestników Konkursu, którzy na dzień jego zakończenia zdobędą 

największą liczbę Punktów Doświadczenia. Pula nagród wynosi 1 800 zł brutto. 

2. Wysokość poszczególnych nagród: 

za zajęcie I miejsca:     500 zł brutto 

za zajęcie II miejsca:   350 zł brutto 

za zajęcie III miejsca:   250 zł brutto 

za zajęcie od IV do X miejsca:   100 zł brutto/os 

 
§8 ZASADY WYŁANIANIA ZWYCIĘZCÓW 

1. Laureatami Konkursu zostaną członkowie ZHP, którzy po jego zakończeniu zdobędą 
największą liczbę Punktów Doświadczenia (10 osób). 

2. W przypadku równej liczby Punktów Doświadczenia laureaci zostaną wyłonieni na podstawie 
następujących kryteriów:  

a) Jak największa liczba wykonanych Zadań,  
b) Jak największa liczba zdobytych Osiągnięć,  
c) Liczba wykonanych wyzwań i ich poziom merytoryczny,  
d) Liczba polubień użytkowników Platformy w odniesieniu do prac zgłoszonych w 

ramach wyzwań,  
e) Atrakcyjny i kreatywny sposób uzupełnienia profilu Uczestnika 

 
§9 OGŁOSZENIE WYNIKÓW I ODBIÓR NAGRÓD 

1. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone nie później niż w ciągu 10 dni roboczych od daty 
zakończenia Konkursu. Stosowna informacja w tym zakresie zostanie opublikowana na 
stronie https://bakcyl.wib.org.pl/bakcyl/konkursy/score-hunter-junior-zhp/ (w tym imię  
i nazwisko laureata oraz nazwa jednostki ZHP, do której przynależy), na co każdy Uczestnik  
i jego przedstawiciel ustawowy wyrażają zgodę.  

2. Przekazanie nagród finansowych laureatom Konkursu odbędzie się w terminie do 30 dni od 
dnia ogłoszenia wyników (po warunkiem potwierdzenia przez Związek Harcerstwa Polskiego 
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członkostwa w ww. Organizacji oraz po przekazaniu przez laureata informacji, o których 
mowa w ust. 3.) 

3. Aby laureat Konkursu mógł otrzymać nagrodę, powinien odpowiedzieć na wiadomość e-mail 

wysłaną przez Organizatora (lub Biuro Informacji Kredytowej S.A.) i przesłać niezbędne 

informacje celem przekazania nagrody: 

a) imię i nazwisko,  

b) adres zamieszkania,   

c) jednostka ZHP,  

d) numer konta bankowego, na który Organizator ma przekazać nagrodę finansową  

(w tym dane właściciela rachunku). 

e) równolegle Uczestnik powinien powiadomić Związek Harcerstwa Polskiego  

o wygranej w Konkursie, wysyłając wiadomość na adres e-mail: 

adam.olbrycht@mokotow.zhp.pl 

4. Wiadomość o wygranej zostanie wysłana przez Organizatora (lub Biuro Informacji 

Kredytowej S.A.) na adres e-mail podany przez laureata podczas rejestracji w Platformie. 

5. Laureat jest zobowiązany w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania od 

Organizatora (lub Biuro Informacji Kredytowej S.A.) wiadomości z informacją o przyznanej 

nagrodzie przesłać dane, o których mowa w ust. 3 oraz powiadomić Związek Harcerstwa 

Polskiego o wygranej w Konkursie. 

6. Nieprzekazanie Organizatorowi danych, zgodnie z ust. 3 powyżej, w terminie określonym  

w ust. 5, będzie przyczyną odmowy przekazania nagrody.  

7. Organizator Konkursu nie odpowiada za podanie nieprawdziwych lub niekompletnych 

danych, o których mowa w ust. 3 powyżej, co może skutkować podjęciem przez Organizatora 

decyzji o odmowie przekazania nagrody. 

§9  PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 
1. Zasady przetwarzania danych osobowych zostały opisane w Regulaminie Konkursu i Działania 

Platformy Score Hunter – Moduł Juniorski (§ 8 Dane osobowe). Regulamin dostępny na 

stronie: https://bakcyl.wib.org.pl/bakcyl/konkursy/score-hunter-junior/  

 
§10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Biorąc udział w Konkursie, uczestnik oraz jego przedstawiciel ustawowy akceptują Regulamin.  
2. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania wykładni Regulaminu oraz rozstrzygania 

wszelkich sporów powstałych przy jego stosowaniu. Decyzje Organizatora są ostateczne. 
3. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Zmiany  

w Regulaminie wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie konkursu. Dalsze 
uczestnictwo w Konkursie, po zmianie Regulaminu, uznaje się za wyrażenie zgody na 
dokonaną zmianę Regulaminu. 

4. Naruszenie przez uczestnika Konkursu któregokolwiek z warunków konkursu oznaczać będzie 
iż, nie będzie on brany pod uwagę przy wyłanianiu laureatów.  

5. Wszelkich informacji dotyczących przebiegu Konkursu i kwestii regulaminowych udziela 
Organizator: Fundacja Warszawski Instytut Bankowości, bakcyl@wib.org.pl. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów wskazanych w harmonogramie 
Konkursu o okres nieprzekraczający 30 dni.  

 
 

 
Warszawa, 10.10.2022 r. 
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