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Regulamin konkursu „Quiz z Ojczystym” 

 

§ 1. Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem konkursu jest Narodowe Centrum Kultury z siedzibą w Warszawie przy 

ul. Płockiej 13 (01-231 Warszawa), wpisane do rejestru instytucji kultury pod numerem 

RIK 71/2006, NIP: 525 235 83 53 (dalej: „Organizator”). 

2. Niniejszy regulamin konkursu „Quiz z Ojczystym” (dalej: „Regulamin”) określa warunki i 

zasady, na jakich odbywa się konkurs. 

3. Konkurs nosi nazwę „Quiz z Ojczystym” (dalej: „Konkurs”) i jest organizowany przez 

Organizatora w terminie i na zasadach określonych w treści niniejszego Regulaminu. 

4. Konkurs prowadzony jest w Internecie poprzez stronę internetową Organizatora: 

https://quizzojczystym.nck.pl (dalej „Strona Konkursowa”). 

5. Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator. 

 

§ 2. Terminy Konkursu 

1. Konkurs rozpocznie się w dniu 5.11.2018 r. i trwać będzie do dnia 21.12.2018 r. do 

godziny 12:59.  

2. Wyniki Konkursu będą ogłoszone dnia 21.12.2018 r. po godzinie 13.00. 

3. Wyniki Konkursu ogłoszone będą w serwisie Facebook na stronie 

https://www.facebook.com/jezykojczysty/ oraz poprzez wysłanie stosownej wiadomości 

e-mail do laureatów Konkursu. 

 

§ 3. Warunki uczestnictwa w Konkursie 

1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, spełniająca warunki określone 

w Regulaminie. 

2. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz podmioty i 

pracownicy podmiotów świadczących usługi na rzecz Organizatora przy organizowaniu 

Konkursu na podstawie umów cywilnoprawnych, w szczególności pracownicy biorący 

udział w opracowaniu i przeprowadzeniu Konkursu, a także członkowie najbliższej 

rodziny (małżonkowie, wstępni, zstępni oraz rodzeństwo). 

3. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zarejestrowanie się na Stronie Konkursowej 

poprzez założenie profilu użytkownika. 

4. Zgłaszając swój udział w Konkursie, uczestnik oświadcza, że zapoznał się ze wszystkimi 

postanowieniami Regulaminu i je akceptuje. 

5. Zgłaszając swój udział w Konkursie i zaznaczając przycisk obok pola z tekstem: 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora na 

potrzeby przeprowadzenia Konkursu, w tym na opublikowanie imienia i nazwiska w 
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rankingu na Stronie Konkursowej oraz w serwisie Facebook na stronie 

https://www.facebook.com/jezykojczysty/”, uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie i 

udostępnianie swoich danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko oraz adres e-

mail uczestnika, w celu realizacji postanowień określonych w Regulaminie Konkursu. 

 

§ 4. Zasady i przebieg Konkursu 

Definicje: 

gra rankingowa – quiz, w którym uczestnik zdobywa punkty. Za wzięcie udziału w grze 

rankingowej uznaje się pierwszą próbę rozwiązania każdego z siedmiu quizów.  

gra niepunktowana – quiz, który można rozwiązywać dowolną ilość razy. Wyniki gry 

niepunktowanej nie mają wpływu na ranking punktowy.  

 

1. Konkurs składa się z 7 quizów (Quiz nr 1, Quiz nr 2, Quiz nr 3, Quiz nr 4, Quiz nr 5, Quiz 

nr 6, Quiz nr 7), a każdy quiz składa się z 10 pytań. 

2. Zadaniem uczestników jest udzielenie poprawnych odpowiedzi na pytania w grze 

rankingowej w jak najkrótszym czasie.  

3. Udzielenie odpowiedzi na pytanie jest limitowane czasem – uczestnik ma 30 sekund na 

udzielenie każdej odpowiedzi. 

4. Quiz nr 1 zostanie opublikowany na Stronie Konkursowej w dniu 5 listopada 2018 r. o 

godzinie 13.00. Kolejne quizy zostaną opublikowane zgodnie z poniższym 

harmonogramem: 

 Quiz nr 2 – 9 listopada 2018 r. o godzinie 13.00, 

 Quiz nr 3 – 16 listopada 2018 r. o godzinie 13.00, 

 Quiz nr 4 – 23 listopada 2018 r. o godzinie 13.00, 

 Quiz nr 5 – 30 listopada 2018 r. o godzinie 13.00, 

 Quiz nr 6 – 7 grudnia 2018 r. o godzinie 13.00, 

 Quiz nr 7 – 14 grudnia 2018 r. o godzinie 13.00. 

5. Po opublikowaniu quizu uczestnik będzie miał określoną liczbę dni na rozegranie swojej 

gry rankingowej, zgodnie z poniższym harmonogramem: 

 Quiz nr 1 – aktywny od 5 listopada (od godziny 13:00) do 9 listopada (do godziny 

12:59),  

 Quiz nr 2 – aktywny od 9 listopada (od godziny 13:00) do 16 listopada (do 

godziny 12:59), 

 Quiz nr 3 – aktywny od 16 listopada (od godziny 13:00) do 23 listopada (do 

godziny 12:59), 
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 Quiz nr 4 – aktywny od 23 listopada (od godziny 13:00) do 30 listopada (do 

godziny 12:59), 

 Quiz nr 5 – aktywny od 30 listopada (od godziny 13:00) do 7 grudnia (do godziny 

12:59), 

 Quiz nr 6 – aktywny od 7 grudnia (od godziny 13:00) do 14 grudnia (do godziny 

12:59), 

 Quiz nr 7 – aktywny od 14 grudnia (od godziny 13:00) do 21 grudnia (do godziny 

12:59). 

6. Do rankingu punktowego liczony będzie wynik uzyskany w grze rankingowej. Wynik 

uzyskany w grze rankingowej zostanie zapisany i nie będzie mógł być poprawiony.  

7. Po upłynięciu wyznaczonego czasu (po tygodniu) gry rankingowe przechodzą do puli 

gier niepunktowanych. Można je rozwiązywać do czasu zakończenia Konkursu, ale bez 

możliwości poprawy wyniku zapisanego w rankingu. 

8. Konkurs zakończy się w dniu 21.12.2018 roku o godzinie 12:59. 

 

§ 5. Wyłanianie laureatów Konkursu 

1. Organizator przewiduje wyłonienie 7 laureatów Konkursu. 

2. Laureatami Konkursu zostaną osoby, które udzielą najwięcej poprawnych odpowiedzi w 

7 grach rankingowych. Uczestnik może zdobyć maksymalnie 70 punktów (po 10 

punktów w każdej grze rankingowej). 

3. W przypadku posiadania takiego samego wyniku przez kilku uczestników decydować 

będzie kryterium czasu udzielenia odpowiedzi w 7 grach rankingowych. Laureatem 

zostanie uczestnik, który udzielił odpowiedzi w najkrótszym czasie.  

 

§ 6. Nagrody 

1. Nagrodami w Konkursie są:  

a) dla laureata, który zajmie miejsce od I do III: czytnik e-booków KINDLE, gra 

planszowa „Ojczysty”, kalendarz zrywak na 2019 rok oraz torba bawełniana, 

b) dla laureata, który zajmie miejsce od IV do VII: gra planszowa „Ojczysty”, 

kalendarz zrywak na 2019 rok oraz torba bawełniana. 

2. Laureatom nie przysługuje prawo zamiany nagród przyznanych w Konkursie na nagrody 

pieniężne. 
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§ 7. Ogłaszanie wyników Konkursu oraz przekazanie nagród 

1. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w dniu 21.12.2018 r. poprzez opublikowanie listy 

laureatów w serwisie Facebook na stronie https://www.facebook.com/jezykojczysty/ oraz 

poprzez wysłanie do laureatów stosownej wiadomości e-mail. 

2. Laureaci Konkursu zobowiązani są do podania danych w postaci imienia, nazwiska, 

adresu e-mail za pośrednictwem Strony Konkursowej pod rygorem utraty prawa do 

otrzymania nagrody.  

3. Każdy uczestnik, w przypadku skontaktowania się z nim przez Organizatora w celu 

przekazania nagrody, zobowiązany jest podać prawidłowe dane osobowe oraz 

adresowe, niezbędne do wydania nagrody.  

 

§ 8. Klauzula informacyjna 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 

2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż: 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Narodowe Centrum Kultury z siedzibą 

w Warszawie, ul. Płocka 13 (kod pocztowy: 01-231), tel.: 22 21 00 100; 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Narodowym Centrum Kultury możliwy jest 

pod adresem email iod@nck.pl; 

3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji konkursu, wyłonienia i 

opublikowania laureatów na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz w celu przekazania 

nagród laureatom na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO; 

4. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty świadczące usługę 

obsługi systemów i oprogramowania informatycznego administratora oraz podmioty, 

które będą świadczyły usługi na zlecenie Narodowego Centrum Kultury, a także 

podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa; 

5. Państwa dane osobowe przetwarzane będą: 

 w przypadku uczestników – przez czas realizacji konkursu przez Narodowe 

Centrum Kultury,  

 w przypadku laureatów – również po zakończeniu realizacji konkursu w celu 

przekazania nagród oraz obowiązkowej archiwizacji dokumentacji przez czas 

określony w odrębnych przepisach; 

6. Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu oraz prawo do 

przenoszenia danych, w przypadkach określonych w przepisach RODO; 

7. W sprawach spornych przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu 

nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych; 
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8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może 

skutkować niemożliwością otrzymywania w konkursie oraz w przypadku laureatów 

niemożliwością wysłania nagród przez Narodowe Centrum Kultury. 

 

§ 9. Postanowienia końcowe i informacje techniczne 

1. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu art. 1 ust. 2 Ustawy o grach hazardowych 

z dnia 19 listopada 2009 r. (tj. z dnia 17 marca 2016 r., Dz. U. z 2016 r. poz. 471 z późn. 

zm.) i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie i rozporządzeniach wykonawczych 

do tej ustawy. 

2. Konkurs ma charakter międzynarodowy. 

3. Niniejszy Regulamin będzie interpretowany zgodnie z polskim prawem. W sprawach 

nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy 

Kodeksu Cywilnego. Sprawa sporna, która nie może być rozwiązana przez uczestnika i 

Organizatora polubownie, zostanie rozstrzygnięta przez sąd powszechny właściwy 

miejscowo dla Organizatora. 

4. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że na podstawie Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 

roku o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 roku, poz. 922 ze zm.) Organizator 

może przetwarzać informacje o użytkowniku (jego dane osobowe: imię, nazwisko, adres 

e-mail niezbędne do przeprowadzenia Konkursu), i wyraża zgodę na przetwarzanie 

danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu. 

5. Zgłoszenie do Konkursu jest jednoznaczne z zapoznaniem się z treścią regulaminu i 

jego zaakceptowaniem. 

6. Niniejszy Regulamin może być w każdej chwili zmieniony przez Organizatora Konkursu. 

7. Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest na stronie w serwisie Facebook 

https://www.facebook.com/jezykojczysty/ oraz na Stronie Konkursowej. 
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