
Regulamin konkursu wiedzy 

pn. „ Kopalnia wiedzy” 

 

1) Organizatorem konkursu jest Centrum Kultury w Polkowicach, ul. Skalników 4,  

tel: 76 746 88 10, www.ckpolkowice.pl  
2) Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem i zgodnie  

z powszechnie obowiązującymi zasadami prawa. 
 
3) Osoba odpowiedzialne: Karolina Wójcicka. 

 

4) Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny oraz darmowy. 
 

5) W Konkursie mogą brać ́udział wszystkie osoby fizyczne, które są osobami pełnoletnimi. 
 

6) Uczestnikami Konkursu nie mogą ̨ być ́ pracownicy i przedstawiciele Organizatora. 
W przypadku, gdy Organizator stwierdzi, że w rywalizacji konkursowej brała udział osoba 
niespełniająca warunków uczestnictwa, zostanie ona pozbawiona ewentualnej nagrody w 
Konkursie. 

 
7) Uczestnictwo w Konkursie jest jednocześnie akceptacją niniejszego Regulaminu. 

 

8) Udział w Konkursie polega na rozwiązaniu internetowego quizu „Kopalnia wiedzy”,  
opublikowanego na stronie internetowej Organizatora: www.wiatrak-polkowice.pl/ 

 

9) Quiz internetowy składa się z 15 pytań z dziedziny górnictwa. Przy każdym z pytań uczestnik ma 15 
sekund na odpowiedź. 

 

10) Quiz można rozwiązać, odpowiadając na pytania, w dowolnym dniu trwania Konkursu. 
 

11) Zadaniem uczestnika w trakcie rozwiązania quizu jest: 
  

 Wpisanie własnego Imienia i Nazwiska oraz adresu e-mail. 
 Udzielenie odpowiedzi na wszystkie pytania, które zawarte są w quizie.  
 Za zgłoszenie konkursowe uznaje się udzielenie odpowiedzi na pytania oraz naciśnięcie  

przycisku „Prześlij” i wyświetleniu komunikatu „Dziękujemy za udział”.  
 Odpowiedzi na pytania zostaną automatycznie wysłane do Organizatora Konkursu. 

 
12) Kryterium przyznawania nagród to ilość prawidłowych odpowiedzi zwrotnych przesłanych przez  

uczestników.  
 

13) W przypadku remisu decydować będzie czas wypełnienia quizu. 
 
14) Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji oraz wykluczenia uczestników biorących udział  

w Konkursie lub po jego zakończeniu przed wydaniem nagród, których działania naruszają  
niniejszy Regulamin. 

 

15) Konkurs – internetowy quiz zostanie przeprowadzony na oficjalnej stronie internetowej Centrum 
Kultury w Polkowicach oraz Wiatrak Polkowicki – w terminie od 29.11.2021r. do 03.12.2021r.  



 

16) Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w dniu 07.12.2021 a odbiór nagród 10.12.2021r.  
 

17) Laureatom zostaną przyznane nagrody rzeczowe za I, II, III miejsce.  
 

18) Ogłoszenie wyników nastąpi poprzez publikację na stronie internetowej Centrum Kultury  
w Polkowicach oraz stronie internetowej Wiatraka Polkowickiego oraz za pomocą Social Mediów 
Organizatora. 
 

19) Informacje o organizacji konkursu będą popularyzowane w środkach masowego przekazu:  
stronie Centrum Kultury w Polkowicach, fanpage’u CK, stronie Wiatrak Polkowicki, fanpage’u 
Wiatraka.  

 

20) Obowiązek informacyjny RODO: 
1.Administratorem danych osobowych uczestnika jest Centrum Kultury w Polkowicach przy ul. 
Skalników 4, 59-100 Polkowice;  
2.Inspektorem ochrony danych w Centrum Kultury w Polkowicach jest Pan Jędrzej Bajer, tel. 533 
80 70 40 lub iod@odoplus.pl;  
3. Dane osobowe Uczestników konkursu (imię i nazwisko, e-mail) przetwarzane będą w  ramach 
realizacji konkursu na podstawie art. 6 ust 1 lit b RODO. Wizerunek, publikacja materiałów 
informacyjnych z przebiegu konkursu odbędzie się na podstawie udzielonej zgody czyli art. 6 ust 1 
lit a RODO, którą w każdej chwili mogą Uczestnicy odwołać;   
4. Dane osobowe będą mogły zostać przekazane tylko podmiotom na podstawie przepisów 
obowiązującego prawa.  
5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres organizacji i trwania konkursu a po jego 
zakończeniu przez odpowiedni okres wynikający z przepisów prawa dotyczących obowiązku 
archiwizacji dokumentów;  
6. Uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, , prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym 
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na 
podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;  
7. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do Placówki Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, że 
przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie 
danych osobowych (RODO) 
8. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą przekazywane organizacją 
poza Europejski Obszar Gospodarczy. 
 

      Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. 
      Niniejszym wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie danych osobowych w postaci wizerunku    
      oraz materiałów informacyjnych z konkursu  zawierających moje dane. Oświadczam również, że   
      zostałem\am zapoznany\a o treści obowiązku informacyjnego oraz przysługujących mi prawach. 
 
 
        …………………………………………………… 
        data, miejscowość, imię, nazwisko 

 


