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REGULAMIN KONKURSU WIEDZY 

O POWSTANIU WIELKOPOLSKIM 

PT.: 

„NASZE POWSTANIE NA KUJAWACH ZACHODNIUCH 1918 - 1919” 

 
 

I. Organizator: 

Organizatorem Konkursu wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim pt. „Nasze Powstanie 

na Kujawach Zachodnich 1918-1919” jest Kujawskie Centrum Kultury w 

Inowrocławiu, (dalej: Organizator). 

 

II. Czas i miejsce: 

1. Konkurs odbędzie się w Inowrocławiu 16 lutego 2022 r. w godz. 16.00 - 19.00, w 

Teatrze Miejskim, przy placu Klasztornym 2. 

2. Uczestnicy Konkursu odbierają „pakiet” zawierający test z pytaniami w czasie 

określonym w pkt. 1 w biurze Konkursu, zlokalizowanym w Teatrze Miejskim w 

Inowrocławiu, przy placu Klasztornym 2. 

3. Uczestnicy powinni wypełnić i oddać test w ciągu jednej godziny od momentu 

pobrania „pakietu”.   

 

III. Uczestnictwo: 

1. Uczestnikami Konkursu mogą być dzieci i młodzież powyżej 12. roku życia oraz 

osoby dorosłe. 

2. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny. Uczestnictwa w Konkursie, jak i 

praw i obowiązków z nim związanych, w tym także praw do odbioru nagrody, nie 

można przenosić na inne osoby i podmioty. 

3. Uczestnicy Konkursu biorą w nim udział indywidualnie.   

4. Każdy uczestnik wypełnia test samodzielnie w miejscu wyznaczonym przez 

organizatora, gwarantującym ciszę i spokój.  

5. W czasie wypełniania testu zabronione jest korzystanie z jakichkolwiek środków 

komunikacji, w tym przede wszystkim telefonów komórkowych oraz źródeł 

pisanych.  

6. Każdy uczestnik może otrzymać i wypełnić tylko jeden „pakiet”.  

 

IV. Zakres merytoryczny, zasady wypełniania testu i punktacja: 

1. Test będzie zawierał 30 pytań z zakresu wiedzy o przebiegu Powstania 

Wielkopolskiego na terenie Kujaw Zachodnich, w okresie między 27 grudnia 1918 r. 

a 28 czerwca 1919 r.  

2. Uczestnicy będą mogli wybrać jeden z dwóch poziomów trudności.  

3. Przy każdym pytaniu w teście z pierwszego poziomu będą podane trzy możliwe 

odpowiedzi – a, b, c, z których tylko jedna będzie prawidłowa. Za każdą prawidłową 

odpowiedź uczestnik otrzyma jeden punkt. Za każdą błędną odpowiedź jeden punkt 

ujemny. Brak odpowiedzi nie będzie miał wpływu na punktację. Wynik końcowy 

będzie sumą zdobytych punktów. 
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4. Przy każdym pytaniu w teście z drugiego – wyższego - poziomu będą podane trzy 

możliwe odpowiedzi – a, b, c, z których każda może być prawidłowa lub błędna. Za 

każdą wskazaną prawidłową odpowiedź uczestnik otrzyma jeden punkt. Za każdą 

błędną odpowiedź jeden punkt ujemny. Brak odpowiedzi nie będzie miał wpływu na 

punktację. Wynik końcowy będzie sumą zdobytych punktów.  

 

V. Zgłoszenia: 

1. Udział w Konkursie nie wymaga wcześniejszych zgłoszeń.  

2. Zgłoszenie w rozumieniu niniejszego regulaminu będzie następowało z chwilą 

przybycia na miejsce Konkursu i wyrażenia chęci otrzymania „pakietu” z testem.   

3. Warunkiem otrzymania „pakietu” będzie podanie imienia i nazwiska, wieku, 

miejscowości zamieszkiwania oraz nr. tel. do kontaktu. 

4. Zgłoszenie do Konkursu oznacza akceptację niniejszego Regulaminu. 

5.Zgłoszenie do Konkursu oznacza zapoznanie się i zaakceptowanie zasad 

dotyczących przetwarzania danych osobowych, a w szczególności że:  

- administratorem danych osobowych podanych w zgłoszeniu jest Kujawskie 

Centrum Kultury w Inowrocławiu, ul Jana Kilińskiego 16, 88-100 Inowrocław 

- podane dane będą przetwarzane na potrzeby oraz w celu organizacji Konkursu oraz 

w celu wyłonienia zwycięzców i przyznania im nagród (zgodnie z ustawą z 

29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2015 r. poz.2135 z późn. zm.). 

Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art.. 6 ust 1 lit. a), b), c), f) 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o 

ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000), 

- każdy uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody (jeżeli 

została wyrażona) w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

dotychczasowego przetwarzania. Ma także prawo wniesienia skargi do organu 

nadzorczego. 

6. Zgłoszenie do Konkursu oznacza wyrażenie zgody na nieodpłatną publikację 

wizerunku w środkach masowego przekazu i mediach społecznościowych w 

kontekście udziału w wydarzeniu. 

  
 

VI. Nagrody: 

1. Dla uczestników z trzema najwyższymi wynikami w każdej z dwóch kategorii 

przewiduje się nagrody.  

2. Wydanie nagród nastąpi po rozstrzygnięciu Konkursu, nie później niż w ciągu 

trzech tygodni od jego zakończenia. 

3. Nagrody nie mogą być zamieniane na ekwiwalent pieniężny ani na inne nagrody. 

Uczestnikowi nie przysługuje prawo zastrzegania szczególnych cech nagród, takich 

jak np. kolor, wielkość, kształt czy rodzaj nagrody. 
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4. Lista osób nagrodzonych będzie podana do informacji na stronie Organizatora 

Konkursu.  
 

VII. Zastrzeżenia i odpowiedzialność: 

1. Nadzór nad zgodnością przebiegu Konkursu z niniejszym Regulaminem pełni 

Organizator. 

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:  

- jakiekolwiek ewentualne szkody wynikające z opublikowanych treści przez 

uczestników Konkursu, 

- brak możliwości kontaktu z uczestnikami Konkursu, który mógłby wynikać z 

nieprawidłowego działania telefonów, o których mowa w regulaminie, bądź też 

czasowej ich niedostępności. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do żądania natychmiastowego zaprzestania 

działań dokonywanych przez uczestnika Konkursu, które mogą godzić w interesy lub 

wizerunek Organizatora. Odmowa zastosowania się do takiego żądania przez 

uczestnika Konkursu będzie uznana również za naruszenie Regulaminu. 

 

VIII. Postanowienia końcowe: 

1. Regulamin znajduje się na stronie internetowej Organizatora oraz jest dostępny 

podczas trwania Konkursu. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie bez 

podania przyczyny.  

3. W razie wykrycia nieprawidłowości w zachowaniu uczestnika Konkursu, które 

mogłyby mieć wpływ na jego wynik Organizator zastrzega sobie prawo wykluczenia 

takiego uczestnika z Konkursu. 

4. W kwestiach dotyczących przebiegu Konkursu, nieprzewidzianych Regulaminem, 

a także w zakresie interpretacji niniejszego Regulaminu, głos rozstrzygający należy 

do Organizatora. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub przerwania Konkursu bez 

podania przyczyny. 

 

 


