REGULAMIN QUIZU „30-lecie samorządu”
Definicje
1. Regulamin to niniejszy Regulamin, który został ustanowiony na podstawie art. 8
ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Regulamin określa warunki uczestnictwa w Quizie dla Uczestników.
2. Organizatorem Quizu jest Miasto Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice.
3. Realizatorem Quizu jest Tomasz Pająkowski, prowadzący działalność gospodarczą
pod firmą NEW ENTERTAINMENT Tomasz Pająkowski z siedzibą przy ul. Wojska
Polskiego 8/31 w Bydgoszczy (85-171), zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP 9532449780 oraz REGON
34082708.
4. Uczestnik to uczestnik Quizu, będący osobą fizyczną, który przystąpił do udziału
w Quizie pod warunkiem posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych.
5. Quiz to Quiz przeprowadzany przez Realizatora Quizu, w dniu 27.05.2020 r.
o godzinie 17:00 zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
§ 1 Postanowienia ogólne
1. Organizator przeprowadza Quiz zgodnie z Regulaminem oraz przepisami powszechnie
obowiązującego prawa.
2. Quiz zostanie rozegrany 27.05.2020 r. o godzinie 17:00.
3. Udział w Quizie jest darmowy oraz dobrowolny.
4. Uczestnikiem Quizu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną
zdolność do czynności prawnych, z wyjątkiem pracowników Wydziału Kultury
i Promocji Miasta Urzędu Miejskiego w Gliwicach, pracowników Muzeum w Gliwicach
oraz Realizatora, a także członków ich rodzin. Przez członków rodzin należy rozumieć
małżonków, wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, osoby pozostające w stosunku
przysposobienia i ich małżonków.
5. Udział w Quizie może wziąć maksymalnie 2.000 osób, decyduje kolejność zalogowania.
6. Niniejszy Regulamin dostępny na stronie internetowej Organizatora www.gliwce.eu
i Realizatora www.pubquiz.pl/regulamin-gliwicki-quiz jest jedynym dokumentem
określającym zasady Quizu.
7. Celem Quizu jest upowszechnianie i utrwalenie wiedzy dotyczącej historii i symboli
Gliwic oraz funkcjonowania samorządu terytorialnego w latach 1990-2020.
§ 2 Zasady Quizu
1. Warunkiem przystąpienia do Quizu jest posiadanie dostępu do sieci internetowej oraz
przeglądarki internetowej.
2. Dokonując zgłoszenia udziału w Quizie, Uczestnik zobowiązany jest zapoznać się
z warunkami uczestnictwa w Quizie wskazanymi w Regulaminie.
3. Quiz zostanie przeprowadzony w nowoczesnej formule, która umożliwia obserwowanie
pytań oraz rankingu Uczestników na ekranie.
§ 3 Przebieg rozgrywki
1. Quiz rozpocznie się dnia 27 maja 2020 roku o godzinie 17:00.
2. Aby wziąć udział w Quizie należy:
a. przed rozpoczęciem gry przesłać e-mail na adres gliwice@pubquiz.pl w treści należy
potwierdzić zapoznanie się z Regulaminem oraz podać pseudonim – nazwę, którą
Uczestnik będzie używać podczas Quizu.
b. włączyć transmisję live na portalu YouTube (https://www.youtube.com/watch?
v=MYaL3vL8a8o) na jednym z następujących urządzeń: telewizor/komputer/tablet/
telefon.

c. włączyć w osobnej przeglądarce internetowej stronę https://kahoot.it/ na jednym z
wybranych urządzeń: komputer/tablet/telefon.
d. Wpisać kod Quizu na stronie https://kahoot.it/ podany przez prowadzącego.
e. Podać wybrany przez siebie nick, który został wysłany mailem.
f. Poczekać na rozpoczęcie Quizu przez Prowadzącego.
3. 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 30 rund. Jedna runda to jedno pytanie.
4. Na początku Quizu zostanie przeprowadzona wprowadzająca w zasady seria próbna.
§ 4 Punktacja
1. Za prawidłową odpowiedź można otrzymać maksymalnie 1000 punktów, w zależności
od szybkości wysłanej odpowiedzi. Za odpowiedź nieprawidłową poczytuje się również
jej brak.
2. Za serię prawidłowych odpowiedzi przyznawane są punkty bonusowe:
- 2 poprawne odpowiedzi pod rząd dają 100 punktów,
- 3 poprawne odpowiedzi pod rząd dają 200 punktów,
- 4 poprawne odpowiedzi pod rząd dają 300 punktów,
- 5 poprawnych odpowiedzi pod rząd dają 400 punktów,
- 6 poprawnych odpowiedzi pod rząd dają 500 punktów.
3. System sam zlicza punkty Uczestnikom.
4. System wyłoni 5 zwycięzców z największą liczbą punktów oraz 25 wyróżnionych,
którzy otrzymają nagrody.
§ 5 Nagrody
1. W konkursie przyznawane są nagrody rzeczowe dla 5 wyłonionych laureatów w postaci
pakietów promocyjnych w skład, których wchodzi: album o Gliwicach, power bank,
kubek, koszulka.
2. Organizator Konkursu przewiduje przyznanie nagród dla 25 osób wyróżnionych w
postaci pakietów promocyjnych w skład, których wchodzi: folder promocyjny
(minialbum o Gliwicach), kubek, koszulka.
3. Nagrody będą wysyłane do laureatów na wskazany przez nich adres do 21 dni od
przeprowadzenia Quizu.
4. Laureaci Quiz nie mają prawa do wymiany nagrody na nagrodę innego rodzaju, ani
żądania wypłacenia ekwiwalentu pieniężnego nagrody.
5. Laureat Quiz nie ma prawa do przeniesienia prawa do nagrody na osoby trzecie.
6. Decyzje Organizatorów są ostateczne i prawnie wiążące dla wszystkich uczestników.
7. Organizator Quizu ponosi odpowiedzialności za wady fizyczne przyznanych nagród
wynikłe z winy producenta.
§ 6 Reklamacje
1. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające
prawidłowe przeprowadzenie Quizu, których nie był w stanie przewidzieć, lub którym
nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym
siły wyższej.
2. 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 Quizu.
3. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom.
4. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać opis problemu oraz dane identyfikacyjne
Uczestnika, w celu usprawnienia procesu jego rozpoznania.

5. Reklamacja jest rozpatrywana przez Organizatora w terminie 14 dni od doręczenia
reklamacji.
6. Decyzja Organizatora w sprawie reklamacji jest wiążąca i ostateczna. Uczestnik
o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listem poleconym na adres podany
w reklamacji w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
7. Dochodzenie roszczeń na drodze sądowej może nastąpić wyłącznie po wyczerpaniu
procedury reklamacyjnej niniejszego Regulaminu.
§ 7 Ochrona danych osobowych
1. Administratorami danych osobowych są:
a. Prezydent Miasta Gliwice z siedzibą w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21
b. Realizator wydarzenia NEW ENTERTEINMENT Tomasz Pająkowski z siedzibą przy ul.
Wojska Polskiego 8/31 w Bydgoszczy.
2. Dane osobowe zbierane są w celu umożliwienia wzięcia udziału w quizie i przekazania
nagród laureatom. Przetwarzanie danych osobowych w związku z przekazaniem
nagród prowadzi Prezydent Miasta Gliwice. Laureaci wyrażają zgodę na przekazanie
danych przez Realizatora Quizu Organizatorowi Quizu.
3. Realizator Gry zobowiązuje laureatów do przesłania skanu zgody na przetwarzanie
danych osobowych na adres e-mailowy iod@newentertainment.pl Realizatora Gry w
ciągu 5 dni od przeprowadzenia Quizu.
4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda (RODO art. 6.1).
5. Administratorzy wyznaczyli inspektorów ochrony danych osobowych, z którymi można
się kontaktować w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych
w związku z realizowanym Quizem.
a. iod@um.gliwice.pl
b. iod@newentertainment.pl
6. Dane laureatów Quizu 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.
7. Każda osoba, której dane dotyczą, może korzystać z następujących uprawnień wobec
każdego z administratorów:
a. zwrócić się z żądaniem dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania
(poprawiania) swoich danych osobowych, usunięcia lub ograniczenia ich
przetwarzania;
b. wycofać zgodę na przetwarzanie danych; wycofanie zgody nie ma wpływu na
przetwarzanie danych osobowych do momentu jej wycofania.
8. Każda osoba, której dane osobowe dotyczą, ma również prawo wniesienia skargi na
przetwarzanie danych niezgodnie z przepisami prawa do organu nadzorczego, którym
jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Dane nie będą przekazywane do państwa spoza Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, nie będą również służyły profilowaniu lub podejmowaniu
zautomatyzowanych decyzji.
10.
Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do
udziału w Quizie.
§ 8 Postanowienia końcowe i uzupełniające
1. Uczestnicy, którzy nie spełnią warunków określonych w niniejszym Regulaminie
zostaną wykluczeni z udziału w Quizie.
2. Wyłącza się odpowiedzialność Organizatora z tytułu następstw naruszania postanowień
Regulaminu przez Uczestnika.
3. Organizator oświadcza, że Quiz nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem
wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną
inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
4. Organizator
Quizu
udostępnia
niniejszy
Regulamin
na
stronach
internetowych www.gliwice.eu i www.pubquiz.pl/regulamin-gliwicki-quiz

5. Uczestnicy Quizu mogą w dowolnym czasie: uzyskać dostęp do Regulaminu, utrwalić
go, pozyskać i odtworzyć poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku danych.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie z ważnych powodów,
niezawinionych przez Organizatora, z zastrzeżeniem, że zmiany nie będą naruszać
praw nabytych przez Uczestników Quizu. Informacja o zmianach Regulaminu zostanie
opublikowana na stronach internetowych www.gliwice.eu i www.pubquiz.pl/regulamingliwicki-quiz.
7. Postanowienia Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać praw
konsumentów,
wynikających
z
przepisów
polskiego
prawa
powszechnie
obowiązującego.
8. W przypadku niezgodności postanowień Regulaminu z przepisami polskiego prawa
powszechnie obowiązującego, stosuje się te przepisy.
9. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy polskiego
prawa powszechnie obowiązującego.
10.
Organizator ma prawo do podejmowania decyzji w sprawach nieopisanych w tym
Regulaminie.
11.
Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora. W sprawach
spornych decyzja Organizatora jest decyzją ostateczną. Nieznajomość Regulaminu nie
zwalnia uczestnika od jego przestrzegania.

