REGULAMIN WIELKIEGO ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
QUIZU HISTORYCZNEGO
PN. „GRAMY DLA NIEPODLEGŁEJ”
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej „Regulaminem” określa warunki przeprowadzenia i zasady
Wielkiego Świętokrzyskiego Quizu Historycznego pn. „Gramy dla Niepodległej”, zwanego dalej
„Quizem”.
2. Organizatorem Quizu jest Wojewoda Świętokrzyski, zwany dalej „Organizatorem”.
3. Zgłoszenie się do Quizu jest jednoznaczne z akceptacją postanowień regulaminu
i zobowiązaniem się do ich przestrzegania.
4. Ideą Quizu jest zwiększenie świadomości obywatelskiej i historycznej młodych Polaków przy
wykorzystaniu współczesnych zdobyczy technologicznych.
5. Quiz skierowany jest dla uczniów ze świętokrzyskich szkół podstawowych (7 i 8 klasa)
i ponadpodstawowych.
6. Do głównych celów Quizu należy:
a. Uczczenie Święta 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.
b. Ukazanie pozytywnych aspektów członkostwa Polski w UE.
c. Rozwijanie postaw patriotycznych i obywatelskich.
d. Wzmacnianie i kształtowanie więzi z krajem ojczystym i regionem.
e. Pielęgnowanie narodowej tradycji i kultury.
f.

Budowanie szacunku i poczucia dumy wobec dorobku minionych pokoleń.

g. Wzrost wiedzy historycznej uczniów ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych
biorących udział w projekcie.
h. Poszerzanie wiedzy uczniów na temat wydarzeń historycznych.

1

II. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE
1. Quiz przeprowadzony zostanie zgodnie z zaprezentowanym harmonogramem (załącznik nr 1)
Scenariusz godzinowy Quizu przedstawia się następująco:

Godzina

Działanie

09:00 – 09:45

Wydawanie pilotów bezprzewodowych

09:45 – 10:00

Czas dla uczestników na zajęcie miejsc

10:00 – 10:15

Oficjalna inauguracja Quizu, przywitanie uczestników

10:15 – 10:30

Wyjaśnienia zasad i procedur

10:30 – 11:30

Wielki Świętokrzyski Quiz Historyczny pn. „Gramy Dla Niepodległej”

12:00 – 12:45

Ogłoszenie wyników, zwrot pilotów, zakończenie Quizu

2. Quiz jest dwuetapowy – pierwszy etap jest otwarty dla wszystkich uczniów szkół
podstawowych i szkół ponadpodstawowych z poszczególnych powiatów województwa
świętokrzyskiego w jednej kategorii:


kategoria: klasy 7-8 (szkoła podstawowa) oraz szkoły ponadpodstawowe

3. Laureaci (I, II, III miejsca) pierwszego etapu zostają zakwalifikowani do finału, który odbędzie
się 9 października 2019 roku w siedzibie Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach.
4. Uczestnicy Quizu biorą w nim udział w trzyosobowych grupach nazywanych „Zespołami” pod
opieką pełnoletniej osoby, zwanej dalej „Opiekunem” (Zespół składa się z trzech uczniów,
Opiekun nie wlicza się do Zespołu).
5. Szkoła podstawowa lub ponadpodstawowa biorąca udział w Quizie, może zgłosić do udziału
nieograniczoną liczbę Zespołów, jednakże każdy Zespół powinien mieć minimum
1 pełnoletniego Opiekuna.
6. Dopuszcza się sytuację, w której jeden Opiekun pełni tą funkcję w maksymalnie 4 Zespołach,
pod warunkiem zapewnienia właściwej, zgodnej z prawem opieki nad uczestnikami Quizu.

III. ORGANIZACJA QUIZU i KRYTERIA OCENY
1. Każdy z organizowanych quizów podzielony zostanie na dwie kategorie tematyczne. Pierwsza
z nich będzie dotyczyła drogi Polaków do odzyskania niepodległości, faktów historycznych oraz
ciekawostek tego okresu. Druga kategoria będzie nawiązywała do 15-lecia członkostwa Polski
w Unii Europejskiej. Dla pierwszej z kategorii tematycznych przygotowanych zostanie 30 pytań,
natomiast dla drugiej 15 pytań.
2. Każde pytanie będzie zawierało 4 możliwe odpowiedzi, z których wyłącznie 1 jest prawidłowa.
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3. Uczestnicy odpowiadać będą przy pomocy pilotów bezprzewodowych, każdorazowo mając
maksymalnie 20 sekund na odpowiedź.
4. Prawidłowa odpowiedź nagradzana będzie jednym punktem, nieprawidłowa odpowiedź lub
brak odpowiedzi sprawi, że Zespół nie otrzyma punktu.
5. Kolejność miejsc ustalona zostanie według osiągniętej punktacji.
6. Wszelkie próby wpływania na odpowiedzi Zespołów, takie jak na przykład podpowiadanie
odpowiedzi przez Opiekunów, mogą wpłynąć na zdyskwalifikowanie Zespołu.
7. W przypadku remisu punktowego niepozwalającego na określenie zwycięzcy w Quizie,
przeprowadzony zostanie system dogrywki.

IV. WARUNKI UDZIAŁU W QUIZIE
1. Warunkiem udziału w Quizie jest spełnianie wymagań organizacyjnych oraz dokonanie
rejestracji.
2. Rejestracji

na

Quiz

można

dokonać

wyłącznie

poprzez

stronę

zgłoszeniową:

www.quiz.videoevent.pl. Aby dokonać zapisu należy skorzystać z zakładki „ZAPISY” i uzupełnić
formularz zgłoszeniowy.
3. W formularzu będzie można przeczytać i uzupełnić poniższe dane:

Deklaracja RODO
Miasto Quizu:
Nazwa Placówki zgłaszającej:
Imię i nazwisko Opiekuna Zespołu/Zespołów:
Numer kontaktowy do Opiekuna Zespołu/Zespołów:
Liczba Zespołów będących pod opieką Opiekuna:
Informacja o konieczności dostarczenia Zgód na udział w
dniu wydarzenia.

4. Zgłoszenia można dokonać do 1 dni przed rozpoczęciem Quizu (harmonogram stanowi
załącznik nr 1 do regulaminu).
5. Po zgłoszeniu powinni Państwo otrzymać informację o zakwalifikowaniu się (bądź
o odrzuceniu zgłoszenia np. z powodu wyczerpania miejsc). W przypadku braku odpowiedzi
prosimy o kontakt z numerem 41 260-72-62.
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6. Po otrzymaniu informacji, że Zespół został zarejestrowany, konieczne jest pojawienie się
na miejscu i w dniu odbywania się Quizu najpóźniej o godzinie 09:00 celem odebrania
materiałów i pilotów niezbędnych do wzięcia udziału w Quizie.
7. Do wzięcia udziału w Quizie niezbędne jest dostarczenie w dniu Quizu Zgody Opiekuna
stanowiącej załącznik nr 2.
8. Udział w Quizie dla wszystkich uczniów i Opiekunów jest bezpłatny.
9. Organizator nie zapewnia transportu dla uczestników Quizu.

V. NAGRODY
1. Nagrodzone zostaną trzy Zespoły, które w trakcie Quizu zdobędą największą liczbę punktów tj.
I, II i III miejsce. Ponadto Zespoły, które zajmą I, II i III miejsce w ramach pierwszego etapu
zostaną zakwalifikowane do finału, który odbędzie się 9 października 2019 roku w siedzibie
Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach.
2. W Quizie do wygrania są atrakcyjne nagrody rzeczowe.
3. Nagrody przyznawane są według liczby uzyskanych punktów od największej do najmniejszej.
4. Nagrody nie podlegają wymianie na jakikolwiek ekwiwalent.
5. Nagrody w Quizie podlegają zwolnieniu od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 Ustawy
o podatku dochodowym od osób fizycznych.
6. Laureaci (I, II, III miejsca) oraz laureaci dwóch wyróżnionych drużyn (IV i V miejsce) otrzymają
dodatkowo gry planszowe.
7. Każdy z uczestników Quizu, niezależnie od zajętego miejsca, otrzyma prezent w postaci
Certyfikatu uczestnictwa w Quizie.

VI.PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
1. Administratorem Twoich danych jest Wojewoda Świętokrzyski, którego siedzibą jest Świętokrzyski
Urząd Wojewódzki w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce e-mail:
wojewoda@kielce.uw.gov.pl, tel. 41 3421115.
2. Powołany został Inspektor Ochrony Danych Osobowych z którym można się z nim skontaktować
w formie pisemnej na adres: Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516
Kielce, e-mail: iod@kielce.uw.gov.pl.
3. Wojewoda Świętokrzyski przetwarza Twoje dane w celu organizacji Wielkiego Świętokrzyskiego
Quizu Historycznego „Gramy dla Niepodległej” na podstawie Twojej zgody.
4. W związku z przetwarzaniem danych w celach określonych w pkt 3 Twoje dane będą udostępniane
firmie Spółdzielnia Socjalna Video - Event z siedzibą w Kielcach przy ul. Olszewskiego 6.
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5. Okres przechowywania danych osobowych:
Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres organizacji Quizu jak również okres obowiązku
archiwizacyjnego wynikającego z Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt w Świętokrzyskim Urzędzie
Wojewódzkim w Kielcach.
6. W związku z przetwarzaniem przez Wojewodę Świętokrzyskiego Twoich danych osobowych
przysługuje Ci:
•

prawo dostępu do swoich danych osobowych

•

prawo do sprostowania swoich danych osobowych

Uwaga: dostęp, usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych musi być zgodne z przepisami prawa,
na podstawie których odbywa się przetwarzanie oraz na podstawie przepisów prawa dotyczących np.:
archiwizacji
•

prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych

Uwaga: pozytywne rozpatrzenie Twojego sprzeciwu wobec przetwarzania danych lub prawa do
przeniesienia danych musi być zgodne z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się
przetwarzanie.
7. W przypadku przetwarzania danych w oparciu o zgodę, przysługuje Ci prawo do cofnięcia tej zgody
w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. W przypadku uznania, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych, przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9.
Podane przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest konieczne do wzięcia udziału
w Wielkim Świętokrzyskim Quizie Historycznym „Gramy dla Niepodległej”.
10.
Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji
międzynarodowej.
11.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie:

Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
VII.POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Quizu.
2. Quiz nie jest „grą losową” w rozumieniu ustawy z 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U.
z 2015 r. poz. 612).
3. Szczegółowe informacje o Quizie można uzyskać w biurze wykonawcy Quizu: pod nr tel. 41 260-7262 w godzinach 08:00 – 16:00 lub e-mailowo: biuro@videoevent.pl
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Załącznik nr 1

HARMONOGRAM
QUIZ HISTORYCZNY 2 0 1 9
DATA

MIEJSCE

LP

MIASTO
MIESIĄC

DZIEŃ

1.

WRZESIEŃ

17

2.

WRZESIEŃ

3.

Maksymalna
Ilość Zespołów
instytucja

adres

JĘDRZEJÓW

Centrum Kultury

aleja Marszałka Józefa
Piłsudskiego 6, Jędrzejów

65

18

PIŃCZÓW

Pińczowskie
Samorządowe
Centrum Kultury

ul. Piłsudskiego 2a, 28-400
Pińczów

35

WRZESIEŃ

19

WŁOSZCZOWA

Dom Kultury

ul. Wiśniowa 19, 29-100
Włoszczowa

60

4.

WRZESIEŃ

20

STASZÓW

Staszowski Ośrodek
Kultury

ul. Parkowa 6
28-200 Staszów

70

5.

WRZESIEŃ

23

STĄPORKÓW

Miejsko- Gminny
Ośrodek Kultury i
Sportu

ul. Piłsudskiego 103
26-220 Stąporków

55

6.

WRZESIEŃ

24

STARACHOWICE

Starachowickie
Centrum Kultury

Radomska 21
27-200 Starachowice

105

7.

WRZESIEŃ

25

SUCHEDNIÓW

Suchedniowski
Ośrodek Kultury
"Kuźnica"

ul. Bodzentyńska 18
26-130 Suchedniów

45

8.

WRZESIEŃ

26

KAZIMIERZA
WIELKA

Kazimierski Ośrodek
Kultury

ul. 1-go Maja 16
28 – 500 Kazimierza
Wielka

95

9.

WRZESIEŃ

27

BUSKO - ZDRÓJ

Buskie Samorządowe
Centrum Kultury

Aleja Adama Mickiewicza
22 28-100 Busko-Zdrój

105

10.

WRZESIEŃ

30

KIELCE

Wojewódzki Dom
Kultury

Księdza Piotra
Ściegiennego 2
25-033 Kielce

65

11.

PAŹDZIERNIK

1

SANDOMIERZ

Sandomierskie
Centrum Kultury - Port
Kultury

ul. Portowa 24
27-600 Sandomierz

50

12.

PAŹDZIERNIK

2

OPATÓW

Opatowski Ośrodek
Kultury

ul. Partyzantów 13b
27-500 Opatów

55

13.

PAŹDZIERNIK

3

ĆMIELÓW

Dom Kultury W.
Gąbrowicza

ul. Rynek 50
27-440 Ćmielów

40

al.. IX Wieków Kielc 3
25-516 Kielce

laureaci (I, II, III
miejsca)
quizów na
szczeblu
powiatowym

FINAŁ

14.

PAŹDZIERNIK

9

KIELCE

Świętokrzyski Urząd
Wojewódzki
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Załącznik nr 2

OŚWIADCZENIA RODZICA/PRAWNEGO OPIEKUNA
UCZESTNIKA WIELKIEGO ŚWIĘTOKRZYSKIEGO QUIZU
HISTORYCZNEGO – GRAMY DLA NIEPODLEGŁEJ
1. Oświadczam, że znam i akceptuję postanowienia Regulaminu Quizu pod nazwą Wielki Świętokrzyski
Quiz Historyczny – Gramy Dla Niepodległej, dostępnego na stronie internetowej Świętokrzyskiego
Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach (www.kielce.uw.gov.pl)
2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Quizu danych osobowych uczestnika Quizu dla
celów związanych z przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem Quizu i zgodnie z Regulaminem Quizu,
o którym mowa powyżej, w tym na ich opublikowanie na stronie internetowej oraz Facebooku
Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach (www.kielce.uw.gov.pl)
3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Quizu wizerunku uczestnika Quizu dla celów
związanych z przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem Quizu i zgodnie z Regulaminem Quizu,
o którym mowa powyżej, w tym na ich opublikowanie na stronie internetowej, na Facebooku
Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach (www.kielce.uw.gov.pl) oraz wydawnictw ŚUW.

…………………………..…………………………………………………………………………………………………………………….………….
MIEJSCOWOŚĆ, DATA I PODPIS RODZICA LUB PRAWNEGO OPIEKUNA

…………………………..…………………………………………………………………………………………………………………….………….
IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA BIORĄCEGO UDZIAŁ W QUIZIE

Regulamin dostępny jest na stronie internetowej: http://www.kielce.uw.gov.pl
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