
REGULAMIN QUIZU HISTORYCZNEGO 

Postanowienia ogólne 

1. Quiz historyczny organizowany jest przez Urząd Miejski w Gliwicach,  

ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice, Wydział Kultury i Promocji Miasta. 

Realizatorem wydarzenia jest Quizspotter, www.quizspotter.com. 

2. Quiz przeprowadzony zostanie 2 czerwca 2019 r. w godzinach od 17.00 do 18.30,  

w Parku Chopina w Gliwicach, przy ul. Fredry 6.  

3. W przypadku niesprzyjającej pogody organizator zastrzega prawo do przeniesienia 

organizacji quizu do pomieszczenia zamkniętego. Informacja o przeniesieniu quizu 

do pomieszczenia zamkniętego zostanie podana w miejscu wskazanym w pkt. 2 

przed godz. 17:00. 

4. Quiz jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem. 

5. Niniejszy regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.gliwice.eu i jest 

jedynym dokumentem określającym zasady quizu.  

6. Celem quizu jest upowszechnianie i utrwalanie wiedzy z zakresu historii Polski,  

w szczególności w zakresie dotyczącym: wydarzeń politycznych i społecznych lat 

’80 i początków transformacji ustrojowej w latach ’90. 

7. Lista materiałów polecanych do przygotowania stanowi załącznik do niniejszego 

regulaminu. 

8. Uczestnikiem quizu (dalej ,,Uczestnik") może być każda osoba fizyczna 

z wyjątkiem pracowników Wydziału Kultury i Promocji Miasta oraz Realizatora, a 

także członkowie ich rodzin. Przez członków rodzin należy rozumieć małżonków, 

wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, osoby pozostające w stosunku 

przysposobienia i ich małżonków.  

9. W quizie samodzielnie mogą uczestniczyć osoby pełnoletnie, posiadające pełną 

zdolność do czynności prawnych. Osoby niepełnoletnie powyżej 13 roku życia 

biorą udział w quizie za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych, którzy odbierają 

nagrody w ich imieniu.  

10. Udział w quizie może wziąć maksymalnie 50 osób, decyduje kolejność zgłoszeń.  

11. Dokonując zgłoszenia udziału w quizie, Uczestnik zobowiązany jest zapoznać się 

z warunkami uczestniczenia w quizie wskazanymi w Regulaminie. 

Zasady Konkursu 

12. Gracze przystępują do quizu, zapisując się z imienia i nazwiska. Zapisy 

prowadzone będą 2 czerwca od godz. 13.00 w Parku Chopina.  

13. Każdy z graczy otrzyma na czas quizu naładowane urządzenie (tablet) niezbędne 

do uczestnictwa w grze. Po zakończeniu quizu uczestnik jest zobowiązany zwrócić 

urządzenie w stanie niepogorszonym, z wyłączeniem zużycia baterii. 

14. Quiz zostanie przeprowadzony w nowoczesnej formule quizspotter, która 

umożliwia obserwowanie pytań oraz rankingu Uczestników na dużym ekranie, przy 

udziale zgromadzonej w miejscu imprezy publiczności.  



15. Na pytania prezentowane na ekranie należy odpowiedzieć indywidualnie, używając 

powierzonego tabletu. Odpowiedzi i aktualny wynik rywalizacji ukazują się na 

dużym ekranie po zakończeniu każdej rundy. Pytania będą prezentowane w formie 

czytanej (przez prowadzącego) oraz pisanej (na ekranie i na urządzeniach 

graczy).  

16. Quiz polega na odpowiadaniu na poszczególne pytania. Uczestnicy mają 30 

sekund na udzielenie odpowiedzi, licząc od momentu wyświetlenia pytania. 

Wybierają jedną odpowiedź z czterech zaproponowanych lub wstrzymują się od 

odpowiedzi. Rozgrywka trwa 21 rund. Jedna runda to jedno pytanie.  

17. Na początku quizu zostanie przeprowadzona wprowadzająca w zasady seria 

próbna. 

Punktacja 

18. Poprawna odpowiedź jest nagradzana punktami, zaś błędna karana ujemnymi. Za 

odpowiedź nieprawidłową Organizator poczytuje również brak odpowiedzi. 

19. Liczba punktów, które można zdobyć lub stracić (maksymalnie 100), zależy od 

czasu, w którym zostanie udzielona odpowiedź. Liczba punktów możliwa do 

zdobycia lub stracenia punktów spada w sposób ciągły proporcjonalnie do upływu 

czasu przewidzianego na udzielenie odpowiedzi.  

20. Dokładna liczba punktów do zdobycia za udzieloną odpowiedź zostanie pokazana 

na ekranie Uczestnika po udzieleniu odpowiedzi na pytanie.  

21. Jeśli z przyczyn niezależnych od Organizatora lub Realizatora, czy ze względu na 

działania siły wyższej dojdzie do przerwania rozgrywki, gra zostanie wznowiona, a 

punkty uzyskane przez poszczególnych graczy w pierwszej grze zostaną doliczone 

po zakończeniu drugiej rozgrywki. 

22. Wygrywają uczestnicy, którzy po 21 rundach zdobędą najwięcej punktów.  

W konkursie przewidziano I, II, III miejsce. 

23.  W sytuacji remisu, który nie pozwala na rozstrzygnięcie miejsc  I, II lub III po 21 

rundach, gracze o tym samym wyniku otrzymają dodatkowe pytanie. Dopuszcza 

się miejsca ex aequo. 

Nagrody 

24. W konkursie przyznawane są nagrody rzeczowe o następującej wartości: 

a) I nagroda – wieczne pióro i powerbank o łącznej wartości do 420 zł, 

b) II nagroda – wieczne pióro i album promocyjny o łącznej wartości do 365 

zł, 

c) III nagroda – wieczne pióro i kubek o łącznej wartości do 335 zł. 

25. Uczestnicy quizu odbierają nagrody bezpośrednio po jego zakończeniu. 

26. Laureaci quizu nie mają prawa do wymiany nagrody na nagrodę innego rodzaju, 

ani żądania wypłacenia ekwiwalentu pieniężnego nagrody.  

27. Laureat quizu nie ma prawa do przeniesienia prawa do nagrody na osoby trzecie. 

28. Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy. 



29. Decyzje organizatorów są ostateczne i prawnie wiążące dla wszystkich 

uczestników.  

30. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wady fizyczne przyznanych nagród 

wynikłe z winy producenta. 

Dane osobowe i wykorzystanie wizerunku 

31. Osoba, która przystąpiła do quizu jest związana postanowieniami Regulaminu i je 

akceptuje oraz wyraża zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych w celu 

przeprowadzenia quizu przez Organizatora. 

32. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie jego wizerunku utrwalonego podczas 

organizacji quizu przez Organizatora wydarzenia do celów informacyjnych  

i promocyjnych. 

33. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie jego wizerunku utrwalonego podczas 

organizacji quizu przez realizatora wydarzenia (Quizspotter) do celów 

informacyjnych i marketingowych. 

Ochrona danych osobowych 

34. Administratorem danych osobowych są: 

a) Prezydent Miasta Gliwice z siedzibą w Gliwicach przy ulicy Zwycięstwa 21. 

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się 

kontaktować w sprawach ochrony danych osobowych (na adres Urzędu 

Miejskiego w Gliwicach: ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice) lub 

korespondencją e-mail iod@um.gliwice.pl. Osoby niekorzystające z poczty 

elektronicznej mogą złożyć zapytanie pisemnie, telefonicznie lub osobiście 

do protokołu w Informacji Głównej w  holu Urzędu od strony 

ul. Zwycięstwa 21 (tel. 239-11-65 lub 239-12-54), wskazując formę,  

w jakiej oczekują odpowiedzi i podając dane kontaktowe niezbędne  

do sposobu udzielenia odpowiedzi. 

b) Realizator wydarzenia Quizspotter (firma Kunicki Design Grzegorz Kunicki  

z siedzibą w Stalowej Woli, przy ul. Wojska Polskiego 3/99 wyznaczył 

Inspektora Ochrony Danych z którym można się kontaktować pod 

adresem: ul. Wrocławska 37A, 30-011 Kraków, tel. +48 12 345 18 22. 

35. Dane osobowe zbierane są w celu umożliwienia uczestnictwa w quizie 

historycznym.    

36. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda wyrażona pisemnie 

podczas rejestracji uczestnika. 

37. Dane o uczestnikach konkursu będą przechowywane przez okres wynikający  

z rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, 

jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i 

zakresu działania archiwów zakładowych lub z przepisów szczególnych. 

38. Każda osoba, której dane dotyczą, może korzystać z następujących uprawnień:  



a) zwrócić się z żądaniem dostępu do treści swoich danych osobowych, 

sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, usunięcia lub 

ograniczenia ich przetwarzania;  

b) wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych;  

c) wycofać zgodę na przetwarzanie danych; wycofanie zgody nie ma wpływu na 

przetwarzanie danych osobowych do momentu jej wycofania.  

39. Uprawnienia można realizować składając w formie tradycyjnej za pośrednictwem 

opatrzonego podpisem pisma w Urzędzie Miejskim w Gliwicach lub wysłać 

korespondencję elektroniczną z wykorzystaniem pisma ogólnego na platformie 

SEKAP/ePUAP, potwierdzonego Profilem Zaufanym lub kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym.  

40. Każda osoba, której dane osobowe dotyczą, ma również prawo wniesienia skargi 

na przetwarzanie danych niezgodne z przepisami prawa do organu nadzorczego, 

którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

41. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do 

udziału w quizie. 

42. Wyrażenie zgody na wykorzystanie wizerunku ma charakter dobrowolny, ale jest 

niezbędne do udziału w quizie. 

Postanowienia końcowe 

43. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia 

uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie 

przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku 

zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej. 

44. Reklamacje co do przebiegu quizu mogą być zgłaszane listem poleconym  

na adres Urzędu Miejskiego w Gliwicach: ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice, nie 

później niż w ciągu 7 dni od dnia Konkursu. Prawo złożenia reklamacji przysługuje 

jedynie Uczestnikom.  

45. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika oraz dokładny 

opis i wskazanie przyczyny reklamacji. 

46. Reklamacja jest rozstrzygana przez Organizatora w terminie 14 dni od doręczenia 

reklamacji.  

47. Decyzja Organizatora w sprawie reklamacji jest wiążąca i ostateczna. Uczestnik  

o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listem poleconym na adres podany. 

reklamacji w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji. 

48. Dochodzenie roszczeń na drodze sądowej może nastąpić wyłącznie po 

wyczerpaniu procedury reklamacyjnej niniejszego Regulaminu.  

49. Każdy Uczestnik przyjmuje do wiadomości i potwierdza, że akceptuje wszystkie 

warunki określone w niniejszym Regulaminie 

50. Organizator może wykluczyć Uczestnika z udziału w quizie w przypadku 

naruszenia przez niego postanowień niniejszego Regulaminu.  



51. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu z ważnych powodów, 

niezawinionych przez Organizatora, z zastrzeżeniem, że zmiany w Regulaminie nie 

będą naruszać praw nabytych przez Uczestników quizu. Informacja o zmianach 

Regulaminu zostanie opublikowana na stronie internetowej www.gliwice.eu 

52. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się ogólnie obowiązujące 

przepisy prawa polskiego, w tym odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.  

53. Wszelkie spory jakie mogą powstać w związku z wykonaniem zobowiązań 

wynikających z konkursu będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla Organizatora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik do Regulaminu  

 

Lista polecanych materiałów 

 

1. Sierpień '80, Instytut Pamięci Narodowej 

http://sierpien1980.pl/s80/historia/7387,Sierpien-80.html 

2. Narodziny Związku, Instytut Pamięci Narodowej 

http://sierpien1980.pl/s80/historia/7415,Narodziny-Zwiazku.html 

3. Narodziny Solidarności, Pamięć.pl 

https://pamiec.pl/pa/ipn-notacje-ipn-tv/narodziny-solidarnosci 

4. Czerwiec 1989 – opozycja polityczna w latach 1985–1988, Ośrodek „Brama 

Grodzka - Teatr NN” 

http://teatrnn.pl/leksykon/artykuly/czerwiec-1989-opozycja-polityczna-w-latach-19851988/ 

5. Stan wojenny w Polsce. 1981-1986 - lata oporu i opozycji, Wielka Historia Polski, 

Wydawnictwo Pinnex   

https://nowahistoria.interia.pl/prl/news-stan-wojenny-w-polsce-1981-1986-lata-oporu-i-

pozycji,nId,2356440#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=chrome 

6. Najnowsza historia Polaków: Kres PRL, Rzeczpospolita 

https://pamiec.pl/download/49/27528/ObliczaPRL-nr17-04032008.pdf 

7. Zaczęło się w Polsce: Good bye, empire!, Tygodnik Powszechny 

http://pamiec.pl/download/49/27659/ZaczeloisiewPolsce.pdf 

8. Historia dla Ciebie - pamięć.pl - Odcinek 14 

https://www.youtube.com/watch?v=YiVzs5KR9_o 

9. Wybory Czerwcowe 1989, Dzieje.pl 

https://dzieje.pl/aktualnosci/wybory-czerwcowe-1989 

https://dzieje.pl/infografiki/wybory-4-czerwca-1989-roku-w-polsce 

10. Czerwiec 1989 – przebieg i skutki wyborów 4 czerwca 1989 roku, Ośrodek 

„Brama Grodzka - Teatr NN 

http://teatrnn.pl/leksykon/artykuly/czerwiec-1989-przebieg-i-skutki-wyborow-4-czerwca-

1989-roku/ 

11. Na przednówku, Polska Kronika Filmowa nr 23/1991 

https://ninateka.pl/film/polska-kronika-filmowa-nr-23-1991 

13. Pierwszy okres transformacji ustrojowej w Polsce (1989 - 1991 r.), Wielka 

Historia Polski, Wydawnictwo Pinnex 

https://nowahistoria.interia.pl/prl/news-pierwszy-okres-transformacji-ustrojowej-w-polsce-

1989-1991-r,nId,2356452#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=chrome 

14. 25 lat polskiej transformacji gospodarczej, Muzum Historii Polski i Forum 

Obywatelskiego Rozwoju 

https://www.youtube.com/watch?v=JZQ5Q8u1cv0 

 15. Transformacja systemowa w Polsce: stracona szansa czy otwarcie drzwi do 

jednoczącej się Europy?, Mariusz Onufer, Uniwersytet Wrocławski 

http://www.repozytorium.uni.wroc.pl/Content/34839/012.pdf 


