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REGULAMIN KONKURSU:
„NA ŻYWCA! QUIZ WIEDZY O ŻYWCU I ŻYWIECCZYŹNIE”

Cele konkursu:
•
•
•
•

Propagowanie wiedzy oraz zainteresowanie tematyką związaną̨
z małą ojczyzną - ŻYWIECCZYZNĄ.
Promocja regionu.
Kształtowanie umiejętności wykorzystania wiedzy w praktyce.
Kształtowanie umiejętności współpracy w grupie.
Integracja mieszkańców Żywiecczyzny.

Organizatorzy:
•
•

Organizatorem Konkursu jest Żywiecka Fundacja Rozwoju, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem 0000146021, posiadająca numer NIP 553-22-50-674, REGON 072827516 z siedzibą w
Żywcu przy ul. Niwy 8, 34 - 300 Żywiec, zwana dalej Organizatorką.
Organizator przygotuje i przeprowadzi Konkurs pn. „Na Żywca! Quiz wiedzy”, zwany dalej Konkursem.

Zasady uczestnictwa:
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Konkurs „Na Żywca! Quiz wiedzy” ma charakter drużynowy. Drużyny liczyć muszą minimum 2 osoby, a
maksymalnie 4 osoby, w tym co najmniej 1 osoba musi być pełnoletnia. Drużyna wybiera spośród
swojego składu swoją liderkę/lidera.
W Konkursie mogą uczestniczyć wszystkie osoby, które dokonają zgłoszenia do konkursu w trybie
objętym poniższym regulaminem.
Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zarejestrowanie się, wypełnienie zgłoszenia i otrzymanie
numer startowego dla drużyny.
Zgłoszenia udziału w konkursie można dokonać, wypełniając formularz
na stronie www.zfr.org.pl lub osobiście w dniu Konkursu tj. 11.11.2018 w godzinach od 13-13.45
Realizator gwarantuje udział w Konkursie maksymalnie 60 osobom, które jako pierwsze zgłoszą chęć
przystąpienia do konkursu.
Realizator prowadzi rejestrację zgłoszeń w dniu Konkursu i nadaje drużynie biorącej udział w Konkursie
numer identyfikacyjny tuż przed wejściem na Konkurs.
W konkursie nie mogą uczestniczyć osoby pracujące w lokalnych i regionalnych instytucjach kultury
(muzea, biblioteki, działy edukacyjne i działy promocji), przedstawiciele/-ki i współpracownicy/czki
Organizatora oraz podmiotów z nimi powiązanych, a także innych podmiotów biorących udział w
przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu. Pod pojęciem pracowników rozumie się osoby działające na
rzecz podmiotów je zatrudniających bez względu na podstawę prawną.
Udział w konkursie jest bezpłatny.
Organizatorzy nie zwracają kosztów podróży ani kosztów noclegu.
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•
•
•

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zaakceptowanie niniejszego regulaminu i zapoznanie się
z klauzulą informacyjną i jej zaakceptowanie.
W przypadku osób niepełnoletnich warunkiem uczestnictwa jest zgoda rodzica lub opiekuna
prawnego na udział w Konkursie i zapoznanie się z klauzulą informacyjną i jej zaakceptowanie.
Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym w rozumieniu ustawy
z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 09.201.1540 ze zm.).

Przebieg Konkursu
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Konkurs odbędzie się w 11 listopada 2018 roku (niedziela) w Klubie Miejskiego Centrum Kultury –
Papiernik, na ul. Słonki 31 w Żywcu; rozpoczęcie konkursu: godzina 14.00.
Uczestnicy Konkursu powinni przybyć do Instytucji Kultury najpóźniej 30 minut przed rozpoczęciem
zmagań konkursowych i w recepcji usytuowanej w holu potwierdzić swoją chęć udziału w konkursie.
Podczas wypełniania arkusza konkursowego uczestnikom nie wolno korzystać z żadnych pomocy
naukowych, porozumiewać się między drużynami, opuszczać sali przed zebraniem prac, korzystać z
wszelkich urządzeń elektronicznych (telefonów komórkowych, notesów, laptopów itp.), słowników.
Ocenie podlegać będzie poprawność merytoryczna odpowiedzi.
Odpowiedzi muszą być zaznaczone po przez postawienie krzyżyka przy właściwej odpowiedzi.
Skreślenia muszą być wyraźnie zaznaczone.
Jeśli na podstawie wypełnionych testów przez drużynę nie będzie można wyłonić zwycięzcy (kilka drużyn
zdobędzie tę samą liczbę punktów), organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przeprowadzenia
dogrywki. Zwycięża ta drużyna, która w kolejnych etapach rywalizacji udzieli najwięcej poprawnych
odpowiedzi.
Prace konkursowe zostaną sprawdzone tego samego dnia.
Ogłoszenie wyników odbędzie się 11 listopada 2018 roku około godziny 18.00 w miejscu
przeprowadzenia Konkursu.
Wgląd do własnej pracy konkursowej będzie możliwy w terminie późniejszym, podanym przez
organizatorów.

Zasady przyznawania nagród:
•
•

W ramach Konkursu zostanie przyznana jedna nagroda dla drużyny, która udzieli największej ilości
poprawnych odpowiedzi podczas trwania konkursu.
W sytuacji, gdy etap I nie wyłoni jednej zwycięskiej drużyny (drużyny uzyskają jednakową punktację),
przewidziany jest etap II (krótki pojedynek pytanie- odpowiedź, aż do wyłonienia zwycięzcy).

Nagrody:
•
•
•
•
•

Nagroda w konkursie ma formę rzeczową.
Nagroda będzie wręczona w dniu konkursu, po zakończeniu obrad jury i ogłoszeniu wyników.
W imieniu drużyny nagrodę główna odbiera i przyjmuje lider/-ka drużyny, a tym samym bierze na siebie
stosowne zobowiązania wynikłe z uzyskania nagrody rzeczowej.
Uzyskana w Konkursie Nagroda nie przekracza wartości 2000 zł brutto i jest zwolniona z podatku
dochodowego od osób fizycznych zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt. 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o
podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2032 z późn.zm.).
Realizator zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród pieniężnych.
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Postanowienia końcowe
• Udział w konkursie jest dobrowolny i oznacza przyjęcie w pełni postanowień niniejszego Regulaminu.
• Organizatorzy zastrzegają sobie prawo (jeśli okoliczności będą tego wymagać) do skrócenia,
przedłużenia, unieważnienia konkursu lub pewnych jego etapów.
• Organizator nie ponosi odpowiedzialności, jeśli na skutek wadliwego działania innych podmiotów (np.
przedsiębiorstwa telekomunikacyjnego lub administratora sieci komputerowej, wadliwości działania łączy
internetowych lub oprogramowania lub sprzętu komputerowego Uczestnika) lub działania siły wyższej nie
będzie mógł się wywiązać z całości lub części obowiązków nałożonych na niego niniejszym regulaminem.
• Wszelkie reklamacje z tytułu organizowanego Konkursu mogą być składane do Organizatora w dniu
konkursu, nie później niż do 2h po rozstrzygnięciu konkursu. Reklamacja powinna zawierać dane
Uczestnika (imię i nazwisko, adres do korespondencji), a także żądania Uczestnika/Uczestniczki oraz ich
szczegółowe uzasadnienie. Za datę wniesienia reklamacji uważa się datę jej złożenia.
• Organizator, w terminie 2 (dwóch) dni od otrzymania reklamacji rozpatrzy zgłoszoną reklamację i
pisemnie poinformuje zgłaszającego ją o zajętym stanowisku wskazując uzasadnienie swojej decyzji.
• Nagrody muszą być odebrane do końca grudnia 2018 roku.
• Uczestnicy nierespektujący zasad określonych w niniejszym Regulaminie zostaną wykluczeni z udziału
w konkursie. W trakcie konkursu decyzję o wykluczeniu podejmować będą osoby pilnujące
przestrzegania przez piszących dyktando postanowień Regulaminu.
• Niniejszy Regulamin dostępny jest w: Żywiecka Fundacja Rozwoju (ul. Handlowa 5, Żywiec 34-300),
Miejskim Centrum Kultury – Papiernik (ul. Słonki 31, Żywiec oraz na stronie internetowej www.zfr.org.pl
• Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie. Ewentualne zmiany
Regulaminu będą ogłaszane na stronie internetowej Organizatora.
• Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator lub Jury Konkursu.
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Klauzula informacyjna dla uczestnika
Konkursu pn. „Na Żywca! Quiz wiedzy o Żywcu i Żywiecczyźnie”
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Żywiecka Fundacja Rozwoju z siedzibą w Żywcu, ul. Niwy 8,
tel.: 334754477, adres e-mail: zfr@zfr.org.pl .
2. Została wyznaczona osoba do kontaktu w sprawie przetwarzania danych osobowych. Kontakt:
daneosobowe@zfr.org.pl
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu uczestnictwa w Konkursie pn. „NA ŻYWCA! QUIZ WIEDZY
O ŻYWCU I ŻYWIECCZYŹNIE” i nie będą udostępniane innym odbiorcom, chyba, że wynika to bezpośrednio z
przepisów prawa.
4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak
również prawo do sprzeciwu (wobec przetwarzania w zakresie celów objętych prawnie uzasadnionym interesem
administratora) oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
5. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przeprowadzenia Konkursu pn. ”Na Żywca! Quiz wiedzy o
Żywcu i Żywiecczyźnie”. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe wzięcie udziału w konkursie
i nagrodzenie zwycięzców.
6. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko
instytucje upoważnione z mocy prawa.
7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres będą przechowywane przez okres niezbędny dla Konkursu,
związany z rozliczeniami, tj. 6 lat.
9. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu oraz nie będą wykorzystywane do
zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
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Klauzula Zgody – dla osoby pełnoletniej
Zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych niezbędnych dla
potrzeb uczestnictwa w Konkursie pn. „Na Żywca! Quiz wiedzy o Żywcu i Żywiecczyźnie” 2018 oraz na
korzystanie z mojego wizerunku w związku z konkursem, w celu budowania pozytywnego profilu administratora
w mediach i przestrzeni publicznej.
***
W przypadku osób niepełnoletnich –
wymagana zgoda rodzica/opiekuna prawnego na udział w konkursie
OŚWIADCZENIE
Zgoda rodziców (opiekunów prawnych) na udział dziecka w organizowanym przez Żywiecką Fundację Rozwoju
konkursie pn. „Na Żywca! Quiz wiedzy o Żywcu i Żywiecczyźnie” w dn.11.XI.2018 r.
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka:
- imię i nazwisko: …………………………………………………………………………………………………………
- adres: …………………………………………………………………………………………………………………….
- dane rodzica/opiekuna: ………………………………………………………………………………………………..
- kontakt: telefon i/lub e-mail: …………………………………………………………………………………………..
1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatorów konkursu danych osobowych mojego dziecka (imienia,
nazwiska, telefonu, e- maila, adresu) w celach wynikających z organizacji konkursu zgodnie z Rozporządzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
2. Wyrażam zgodę na zamieszczenie przez organizatorów wizerunku mojego dziecka utrwalonego podczas
przprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu pn. „Na Żywca! Quiz wiedzy o Żywcu i Żywiecczyźnie” w dniu
11.XI.2018 roku, którego było uczestnikiem/czką, na stronie internetowej i profilu w portalu społecznościowym
Facebook organizatorów konkursu.
Zostałem/am poinformowany/a, że administratorem danych mojego dziecka i moich jest Żywiecka Fundacja
Rozwoju, z siedzibą ul. Niwy 8, Żywiec 34-300.
3. Dane uczestników będą przetwarzane w celu realizacji konkursu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia
Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (dalej "RODO"). Dane osobowe będą przechowywane przez okres
realizacji konkursu oraz jego promocji na stornie internetowej i mediach społecznościowych organizatora oraz
przez okres wynikający z przepisów prawa, w tym zwłaszcza związany z obowiązkiem archiwizacji dokumentacji
rachunkowej (dot. laureatów konkursu).
4. Ma Pani/Pan prawo żądać dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia lub
ograniczenia ich przetwarzania.
5. Jeśli Pan/Pani uzna, że przetwarzając Jego dane osobowe naruszono przepisy RODO, ma Pan /Pani prawo
wniesienia skargi do Prezesa Ochrony Danych Osobowych.
6.Pana/ Pani dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
7. Pani/ Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

................................................................
Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego
uczestnika konkursu
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