
REGULAMIN KONKURSU WIEDZY O WŁOCŁAWKU

1. Postanowienia ogólne
1) Konkurs wiedzy o Włocławku (dalej „konkurs”) organizowany jest w ramach projektu

„Akademia e-Seniora” w ramach działań aktywizujących uczestników projektu.
2) Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Medyczny Uniwersytet Trzeciego

Wieku we Włocławku.
3) Tematem przewodnim konkursu są informacje dotyczące Miasta Włocławek (jego

historii oraz wydarzeń bieżących związanych z społeczeństwem, kulturą,
polityką, sportem, przemysłem itp.)

4) Konkurs zostanie przeprowadzony między 08 a 13 grudnia 2021 roku, a jego
rozstrzygnięcie nastąpi do 16 grudnia 2021 roku.

5) Organizator zastrzega sobie w uzasadnionych przypadkach prawo do wydłużenia
terminu zgłoszeń oraz terminu rozstrzygnięcia konkursu. Informacja ta będzie podana
na stronie internetowej http://utwmed.pwsz.wloclawek.pl.

6) Udział w konkursie jest bezpłatny.
7) Każdy z uczestników konkursu zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem

oraz jego przestrzegania. Przystąpienie do konkursu oznacza akceptację
postanowień regulaminu.

2. Zgłoszenia uczestników:
1) W konkursie udział mogą wziąć uczestnicy projektu „Akademia e-Seniora”.
2) Ilość uczestników konkursu jest nieograniczona.
3) Zgłoszenia do udziału w konkursie przyjmowane będą poprzez ankietę

internetową dostępną pod adresem https://forms.gle/amkqU5ao7hQKc31q7 i
aktywną od 08.12.2021 r. (od godz. 8.00) do 13.12.2021 r. (do godz. 20.00).

4) Wypełnienie ankiety zgłoszeniowej do konkursu jest jednoznaczne z:
a) potwierdzeniem zapoznania się z regulaminem oraz akceptacją postanowień

regulaminu;
b) wyrażaniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika zbieranych

dla potrzeb organizacji konkursu (zapewnienia prawidłowego przebiegu,
wyłonienia zwycięzców i przyznania nagród). Administratorem danych osobowych
jest Stowarzyszenie Medyczny Uniwersytet Trzeciego Wieku ul. 3 Maja 17,
87-800 Włocławek. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z
którym można się skontaktować za pośrednictwem poczty mailowej
utwmed@pwsz.wloclawek.pl;

c) wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku uczestnika konkursu w
materiałach informacyjno-promocyjnych z konkursu (zdjęciach, filmach)
publikowanych w mediach i Internecie;

3. Zasady konkursu
1) Uczestnicy biorą udział w konkursie wyłącznie poprzez wypełnienie formularza z

pytaniami, dostępnego na stronie internetowej, o której mowa w pkt. 2.3 regulaminu
2) Wypełnienie formularza z pytaniami będzie możliwe tylko w terminie określony w pkt.

2.3 regulaminu.
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3) Każdy uczestnik może wypełnić ankietę tylko 1 raz. W przypadku wysłania kolejnego
zgłoszenia, brany będzie pod uwagę formularz ankiety wysłany najwcześniej.

4) Formularz zawiera 26 pytań zamkniętych. 5 pytań jest wielokrotnego wyboru tj.
w zależności od pytania prawidłowe mogą być 1,2 lub 3 odpowiedzi. Pozostałe
są jednokrotnego wyboru i mają jedną prawidłową odpowiedź.

5) Punkty zliczane są automatycznie przez system komputerowy – tworząc listę
rankingową.

6) Za każdą  prawidłową odpowiedź uczestnik otrzymuje  1 punkt.
7) W przypadku udzielenia tylko częściowej odpowiedzi (w pytaniach gdzie

prawidłowe są 2 lub 3 odpowiedzi) punkty nie zostaną przyznane.
8) W przypadku uzyskania równej liczby punktów przez dwóch lub więcej uczestników o

kolejności na liście rankingowej konkursu decyduje kolejność nadsyłania zgłoszeń
(dzień, godzina, minuta).

9) Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w terminie do 16 grudnia 2021 roku. W
uzasadnionych przypadkach organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu.

10) O uzyskanym wyniku punktowym każdy z uczestników zostanie poinformowany
drogą mailową lub SMS-ową (na podany w formularzu adres e-mail/nr telefonu)

11) Informacja o zwycięzcach konkursu zostanie także podana do publicznej wiadomości
poprzez kanały informacyjne Organizatora (strona internetowa i profil na Facebooku).

4. Nagrody
1) Dla osób, które otrzymają największą liczbę punktów (miejsca 1-3) przewidziane są

nagrody rzeczowe.
2) Od nagród, na podstawie przepisu art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o

podatku dochodowym od osób fizycznych nie pobiera się podatku dochodowego.

5. Postanowienia Końcowe
1) Organizator konkursu informuje, że w przypadku pojawienia się nagłych i

nieprzewidzianych okoliczności zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w
regulaminie, jakie będą niezbędne do przeprowadzenia konkursu zgodnie z przyjętymi
założeniami.

2) W kwestiach spornych oraz w sytuacjach nieobjętych niniejszym regulaminem decyzje
podejmuje Organizator.

3) Pytanie w sprawie konkursu można kierować do koordynatora projektu:
urszula.lewandowska@puz.wloclawek.pl.
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