
               REGULAMIN KONKURSU  

,,WIELKI TEST WIEDZY O SIERPCU’’ 

 

1. Organizatorem Konkursu jest Pracownia Dokumentacji Dziejów Miasta 

Sierpc ul. Płocka 30, 09-200 Sierpc.  

2. Konkurs jest otwarty dla wszystkich osób zainteresowanych spełniających 

warunki opisane w niniejszym regulaminie. Do testu może zgłosić się 

maksymalnie 70 osób. 

 

3. Konkurs zostanie przeprowadzony w formie testu składającego się z 70 

pytań zamkniętych zawierających po trzy propozycje odpowiedzi, z których 

tylko jedna jest prawidłowa. Uczestnik może wybrać tylko jedną odpowiedź. 

4. Zapisy na konkurs będą prowadzone za pośrednictwem strony 

internetowej https://pracownia.sierpc.pl/wielki-test od 30 września 2022 r. 

do 31 października 2022 r. lub do dnia zamknięcia listy (wyczerpania liczby 

osób, dla której przewidziany jest konkurs. Organizator przewiduje możliwość 

stworzenia listy rezerwowej). 

5. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby, które ukończyły 16 lat. Osoby 

niepełnoletnie, w tym uczniowie szkół średnich lub osoby nieposiadające 

pełnej zdolności do czynności prawnych mogą wziąć udział w Konkursie za 

pisemną zgodą przedstawiciela ustawowego lub opiekuna. Treść zgody 

określa załącznik nr 1 do Regulaminu. 

6. Konkurs odbędzie się w dniu 4 listopada 2022 r. w sali gimnastycznej przy 

Szkole Podstawowej nr 2 (dawna SP 1) ul. Braci Tułodzieckich 2, o godz. 

17.00. Czas na rozwiązanie testu dla wszystkich Uczestników rozpoczyna się 

w tym samym momencie ogłoszonym przez prowadzącego Konkurs i wynosi 

60 minut. Odpowiedzi na pytania zawarte na formularzu testu oceniane 

będą przez Jury Konkursowe na podstawie opracowanego wcześniej 

klucza poprawnych odpowiedzi. Za każdą prawidłową odpowiedź zgodną 

z kluczem Uczestnik uzyskuje punkty. Uczestnicy powinni stawić się w miejscu 

Konkursu nie później niż o godz. 16:45 w celu potwierdzenia swojego udziału 

w teście jednocześnie otrzymując kolejny numer porządkowy przypisany w 

kolejności alfabetycznej do nazwiska danego Uczestnika. 

https://pracownia.sierpc.pl/wielki-test


7. Z przyczyn nieleżących po stronie Organizatora (w szczególności ze 

względu na ewentualne obostrzenia związane z epidemią COVID-19), 

Organizator będzie uprawniony do zmiany terminu Konkursu. 

8. Wyniki zostaną ogłoszone w dniu 7 listopada 2022 r. na facebooku i stronie 

internetowej Pracowni Dokumentacji Dziejów Miasta Sierpc. 

9. Nad organizacją i przebiegiem konkursu będzie czuwać komisja 

ustanowiona przez Organizatora. 

10. Podczas konkursu Uczestnicy nie mogą korzystać z telefonów 

komórkowych, laptopów, iPadów, innych urządzeń elektronicznych, 

notesów, książek ani innych pomocy naukowych ani też porozumiewać się 

pomiędzy sobą. Uczestnik Konkursu dwukrotnie upomniany - w związku z 

nieprzestrzeganiem zasad wspomnianych powyżej - zostanie wykluczony z 

Konkursu. 

11. Uczestnik w trakcie Konkursu może opuścić swoje miejsce pod 

warunkiem zgody członka Komisji Konkursowej. Opuszczenie miejsca bez 

zgody będzie skutkować wykluczeniem z Konkursu. 

12. W konkursie wyłonionych zostanie 3-ech laureatów (miejsce pierwsze, 

miejsce drugie i miejsce trzecie) - Uczestników, którzy kolejno otrzymają 

najwięcej punktów, z tym zastrzeżeniem, że jeżeli nie będzie możliwości 

wyłonienia laureatów lub ustalenia, które miejsce zajął dany Uczestnik 

(Uczestnicy) na podstawie liczby uzyskanych punktów (np. w razie równej 

liczby punktów, które uprawniałyby do nagrody liczy się również czas 

rozwiązania testu). Jeżeli takich samych wyników będzie więcej Organizator 

przeprowadzi rundę dodatkową w innym dniu - tak aby wyłonić 3 

laureatów, którzy zajmą kolejno pierwsze, drugie i trzecie miejsce. 

13. W Konkursie przyznane zostaną 3 nagrody rzeczowe: 

a) telewizor 

b) rower 

c) laptop 

14. Organizator poinformuje zwycięzców Wielkiego Testu Wiedzy o Sierpcu 

o terminie i sposobie odbioru nagród drogą mailową lub telefonicznie. 

15. Uczestnicy przesyłając zgłoszenie do udziału w Konkursie potwierdzają, 

że zapoznali się z treścią Regulaminu i akceptują jego postanowienia. 

Ponadto zgłoszenie do udziału w Konkursie oznacza, że Uczestnik:  

a) przyjmuje do wiadomości, że podanie przez niego w formularzu 

zgłoszeniowym danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do 



uczestnictwa w Konkursie i jego przeprowadzenia, a ich niepodanie 

oznacza rezygnację Uczestnika z udziału w Konkursie,  

b) wyraża zgodę na nieodpłatne utrwalenie jego wizerunku w trakcie 

Konkursu oraz bezterminowe wykorzystywanie, utrwalanie, zwielokrotnienie, 

kopiowanie, rozpowszechnianie przez Współorganizatorów dowolną 

techniką tak utrwalonego wizerunku w zakresie i celach określonych w 

Regulaminie, a związanych z przeprowadzeniem Konkursu, a w 

szczególności w celu promocji Konkursu. Zgoda Uczestnika obejmuje w 

szczególności takie formy publikacji (rozpowszechniania) wizerunku jak: 

udostępnienie na stronie internetowej www.pracownia.sierpc.pl oraz 

stronach internetowych pozostałych Współorganizatorów i zamieszczenie 

na rozpowszechnianych materiałach dotyczących Konkursu,  

c) wyraża zgodę na nieodpłatne i bezterminowe opublikowanie przez 

Współorganizatorów na stronie www.pracownia.sierpc.pl i stronach 

internetowych pozostałych Współorganizatorów oraz w innych mediach z 

nimi współpracujących, imion oraz nazwisk laureatów oraz finalistów 

Konkursu. 

 

DANE OSOBOWE 

Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Pracownia Dokumentacji 

Dziejów Miasta Sierpc ul. Płocka 30 09-200 Sierpc. Podane dane osobowe będą przetwarzane 

w celu przeprowadzenia konkursu, wyłonienia laureatów oraz realizacji nagrody. W każdej 

sprawie dotyczącej danych osobowych można się skontaktować z naszym inspektorem 

ochrony danych osobowych na adres e-mail: piotrlaskowski@iod.pl 

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest uzasadniony interes administratora 

polegający na umożliwieniu udziału w konkursie oraz wyłonienie laureatów - zgodnie z 

publiczną zapowiedzią oraz ustalenie, dochodzenie oraz obrona przed ewentualnymi 

roszczeniami (tj.  art. 6 ust. 1 lit f) RODO*). Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych 

laureatów jest także realizacja prawnych obowiązków ciążących na administratorze 

(wynikających z przepisów podatkowych i o rachunkowości) - tj. art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

Dane osobowe wszystkich uczestników będą przetwarzane do czasu upłynięcia okresu 

reklamacyjnego, a dane uczestników, którzy zgłoszą roszczenia związane z Konkursem - do 

czasu ostatecznego załatwienia sprawy wynikłej ze zgłoszonych roszczeń. 

Dane osobowe laureatów będą przetwarzane do czasu wygaśnięcia obowiązków 

wynikających z przepisów prawa ciążących na administratorze. Okres ten może zostać 

przedłużony w razie ewentualnych roszczeń zgłoszonych przez laureatów - do czasu 

ostatecznego zakończenia sprawy wynikłej z tych roszczeń. 

Każdy może wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych (o ile podstawą 

przetwarzania jest uzasadniony interes administratora - tj. art. 6 ust. 1 lit f RODO), z uwagi na 

swoją szczególną sytuację. 

http://www.pracownia.sierpc.pl/


Każdy może też żądać dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania. 

Każdy, kto uważa, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy prawa 

dotyczącego ochrony danych osobowych może wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych. 

Podanie danych jest dobrowolne, ale ich nie podanie w zakresie: imienia i nazwiska oraz 

adresu e-mail uniemożliwia udział w Konkursie. 

RODO*  - Rozporządzenie nr 679/2016 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 

roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/4/WE. 

 

  



Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu 

 
 
 

 

ZGODA PRZEDSTAWICIELA USTAWOWEGO LUB OPIEKUNA 

NA UCZESTNICTWO W KONKURSIE 1 

 

 

 Wyrażam zgodę na uczestnictwo w konkursie ,,Wielki Test Wiedzy o Sierpcu’’, przez 

niepełnoletniego/nieposiadającego pełnej zdolności do czynności prawnych  

 

 

 

______________________________________________________________________________ 

(imię i nazwisko) 

 

którego/której jestem przedstawicielem ustawowym/opiekunem, oraz na przyjęcie 

przez ww. osobę praw i obowiązków wynikających z Regulaminu ww. Konkursu. 

Oświadczam, iż zapoznałem/zapoznałam się z Regulaminem ww. Konkursu i 

akceptuję jego warunki.  

 

 

 

.……………………….….……                                               ………………………………………. 

    Miejscowość i data                                                                                   Czytelny podpis  

                                                           przedstawiciela ustawowego /opiekuna Uczestnika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________ 

 
1 podpisany załącznik należy wysłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: 

pracownia@sierpc.pl 
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