
 

 

 

REGULAMIN 

WIELKI TEST WIEDZY o RYBNICKICH DZIELNICACH 

 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem konkursu edukacyjnego „Wielki Test Wiedzy o Rybnickich 

Dzielnicach” jest Fundacja Rybnicka z siedzibą w Rybniku. 

2. Konkurs organizowany jest w ramach projektu realizowanego ze środków pozyskanych 

z programu „Moje miejsce na Ziemi”, sfinansowanego przez Fundację ORLEN. 

3. Konkurs jest dwuetapowy. Pierwszy etap obejmuje 15 testów online na temat 

rybnickich dzielnic, które w około tygodniowych odstępach publikowane będą na 

stronie i/lub w mediach społecznościowych portalu Rybnik Dla Was – patrona 

medialnego konkursu o godzinie 18:00 i dostępne będą przez godzinę (do 19:00). 

4. Każdy test, o którym mowa w § 1 ust. 3, składał się będzie z maksymalnie 30 pytań 

zamkniętych, które dotyczyć będą współczesności oraz historii i kultury jednej 

(w przypadku Śródmieścia, Paruszowca-Piasków i dzielnicy Maroko-Nowiny) lub 

dwóch dzielnic (w przypadku pozostałych dzielnic). 

5. Zwycięzca każdego z testów awansuje do wielkiego finału, który zostanie 

zorganizowany:  

a) w jednym z rybnickich multipleksów na przełomie maja i czerwca 2021 roku  

lub 

b) online, gdyby ograniczenia wynikające z bieżącej sytuacji sanitarno-

epidemiologicznej uniemożliwiły zorganizowanie finału w sposób określony            

w § 1 ust. 5 lit. a. 

6. W konkursie może wziąć udział każda osoba posiadająca numer telefonu 

komórkowego, który będzie indywidualnym identyfikatorem każdego uczestnika 

i zostanie udostępniony Organizatorowi w celu kontaktu wyłącznie w sprawach 

związanych z organizacją konkursu. 

7. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w konkursie wyłącznie za wiedzą i zgodą 

swoich rodziców, którzy w przypadku awansu niepełnoletniego uczestnika do 

Wielkiego Finału zobowiązani są do obecności w miejscu, w którym będzie on 

organizowany w celu sprawowania opieki nad niepełnoletnim uczestnikiem oraz 



 

wypełnienia formularza zgody na udział dziecka w konkursie, który stanowi załącznik 

do niniejszego regulaminu. 

8. Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu oraz 

klauzuli informacyjnej RODO stanowiącej załącznik do regulaminu. 

9. Przekazane Organizatorowi dane mogą zostać udostępnione: operatorowi platform 

online, które wykorzystywane będą do organizacji testów, np. Kahoot.it, Quizizz, 

ClassMarker, a także grantodawcy: Fundacji ORLEN i partnerowi: Stowarzyszeniu 

„Akademia Rozwoju Edukacji Kreatywnej” z siedzibą w Rybniku – wydawcy portalu 

Rybnik Dla Was oraz sponsorom i radom rybnickich dzielnic. Organizator, 

grantodawca, partner, rady dzielnic oraz sponsorzy mogą wykorzystywać przekazane 

dane w celach promocyjnych i marketingowych związanych z konkursem.  

10. Formuła testu online wymaga od uczestników posiadania urządzenia podłączonego do 

sieci Internet umożliwiającego udział w teście za pośrednictwem platform 

wymienionych w ust. 9. 

11. Limit uczestników w teście online wynosi 100. Ten sam uczestnik w czasie trwania 

testu może wziąć w nim udział więcej niż raz, jednak każdorazowo będzie liczony jako 

inny uczestnik. 

12. Osoby chętne do udziału w zabawie będą mogli wziąć udział w teście za pośrednictwem 

udostępnionego w określonej dacie i godzinie na profilu społecznościowym Rybnik Dla 

Was (Facebook) linku lub kodu PIN potrzebnego do uruchomienia testu. Każdy 

uczestnik będzie mógł śledzić swoje postępy na ekranie przy przechodzeniu do 

kolejnych pytań. 

13. Punktacja uczestnika jest wypadkową ilości poprawnie udzielonych odpowiedzi na 

pytania konkursowe oraz szybkości ich udzielania.   

 

§ 2 

Organizacja Wielkiego Finału 

1. Wielki Finał będzie miał charakter testu online organizowanego w czasie rzeczywistym, 

w którym 15 finalistów z etapu pierwszego zmierzy się z losowo wybranymi pytaniami 

ze wszystkich testów z poprzedniego etapu. 

2. Test finałowy będzie się składał z 30 do 100 pytań zamkniętych. 

3. Pytania i bieżąca punktacja, zgodnie z zasadami opisanymi w § 1, ukazywać się będą 

na ekranie w sali kinowej lub w przypadku opisanym w § 1 ust. 5 lit. b na ekranie 

urządzenia, z którego korzystał będzie finalista. 



 

4. Każdy z finalistów zostanie nagrodzony. Nagrody dla finalistów to publikacje 

książkowe i drobny sprzęt elektroniczny (ufundowany przez Polską Grupę Górniczą) 

oraz dyplomy. 

5. Zwycięzca, poza nagrodami wymienionymi w § 2 ust. 4, otrzyma nagrodę w postaci 

sprzętu elektronicznego o wartości nie niższej niż 750,00 zł i nie wyższej niż 1350,00 

zł oraz tablet ufundowany przez Polską Grupę Górniczą. 

6. Laureaci miejsc drugiego i trzeciego otrzymają, poza nagrodami wymienionymi w § 2 

ust. 4, również dodatkowe nagrody w postaci tabletów ufundowanych przez Polską 

Grupę Górniczą. 

 

§ 3 

Postanowienia końcowe 

1. Zabronione jest korzystanie przy rozwiązywaniu zadań konkursowych z pomocy osób 

trzecich oraz korzystanie z innego rodzaju pomocy, w tym wyszukiwanie odpowiedzi 

w Internecie. 

2. Bibliografia przedmiotowa, która może okazać się przydatna w przygotowaniach do 

konkursu obejmuje w szczególności pozycje takie jak: 

a) RYBNIK. DZIEJE MIASTA I JEGO DZIELNIC, red. Z. Hojka, B. Kloch, 

Rybnik 2017; 

b) DZIEJE OCHOJCA DZIELNICY RYBNIKA, E. Kulik, w: Zeszyty Rybnickie 

nr 24, Rybnik 2018; 

c) DZIEJE MAROKA-NOWIN I SMOLNEJ, DZIELNIC RYBNIKA, Ewa Kulik, 

w: Zeszyty Rybnickie nr 18, Rybnik 2014; 

d) DZIEJE POPIELOWA I RADZIEJOWA DZIELNIC RYBNIKA, Ewa Kulik, 

w: Zeszyty Rybnickie nr 15, Rybnik 2013; 

e) DZIEJE ZAMYSŁOWA DZIELNICY RYBNIKA, Ewa Kulik, w: Zeszyty 

Rybnickie nr 10, Rybnik 2011; 

f) Jerzy Buczyński, TAJEMNICE RYBNICKICH DZIELNIC, Rybnik 2012. 

3. W przygotowaniach do konkursu pomocne będą także inne materiały: 

a) opracowania dotyczące rybnickich dzielnic i ich zabytków w serwisach: Wikipedia 

oraz w serwisie miejskim: rybnik.eu; 

b) informacje na temat historii i współczesności rybnickich dzielnic w „Gazecie 

Rybnickiej”; 



 

c) filmy promujące rybnickie dzielnice powstałe w ramach projektu w programie 

„Moje miejsce na Ziemi”, sfinansowanego przez Fundację ORLEN, tzw. „kapsuły 

wiedzy”; 

d) artykuły i ciekawostki publikowane w 5 wydanych w ramach projektu numerach 

pisma „Rybnik27. Forum Dzielnic”; 

e) inne powszechnie dostępne źródła, w tym zwłaszcza publikacje Muzeum 

w Rybniku.  

4. Organizatorowi przysługuje wyłączne prawo do interpretacji niniejszego regulaminu, 

a wszelkie decyzje Organizatora w sprawach związanych z konkursem są ostateczne. 

 

§ 4 

Przepisy uzupełniające 

1. Wyniki każdego z testów, o których mowa w § 1 ust. 3, w związku z możliwymi 

przesunięciami czasowymi, zaliczane będą zgodnie z tabelą wyników aktualną na godz. 

19:00, po odświeżeniu systemu o godz. 19:05 przez Organizatora. 

2. W godzinach od 19:05 do 19:15 w dniu testu z systemu usuwani będą uczestnicy, którzy 

nie spełnili warunków określonych w regulaminie (np. podali błędny login), co 

spowoduje, że ich miejsce automatycznie w systemie zajmą uczestnicy, którzy zajęli 

kolejne miejsca w teście i spełnili wszystkie warunki określone w regulaminie. 

3. W godzinach od 19:15 do 19:30 Organizator będzie próbował nawiązać kontakt 

telefoniczny ze zwycięzcą testu wyłonionym w sposób określony w ust. 1-2. Próba 

kontaktu będzie miała miejsce dwukrotnie (po 5 sygnałów), a jeśli kontakt się nie 

powiedzie – uczestnik zostanie usunięty z systemu i procedura zostanie powtórzona aż 

do momentu wyłonienia zwycięzcy w sposób skuteczny. 

4. Uczestnik wyłoniony w sposób określony w ust. 1-3 zostaje uznany za zwycięzcę testu, 

o którym mowa w § 1 ust. 5 i awansuje do Wielkiego Finału. 

5. Jeżeli w sposób określony w § 4 ust. 1-3 nie uda się wyłonić zwycięzcy testu to test 

pozostanie nierozstrzygnięty, a do Wielkiego Finału awansuj-e/-ą osoby, które zajmą 

kolejne pozycje w rankingu osób z najwyższą liczbą punktów spośród osób, które w 

testach zajęły kolejno drugie miejsca.  

6. Wyniki każdego z testów publikowane są w dniu testu o 19:30 (lub wcześniej jeżeli 

procedurę określoną w §4 ust. 1-4 uda się Organizatorowi zakończyć przed ww. 

godziną) w mediach społecznościowych i/lub na stronie internetowej patrona 

medialnego – portalu Rybnik Dla Was. 



 

7. Przepisów uzupełniających określonych w § 4 ust. 1-6 nie stosuje się do Wielkiego 

Finału, którego szczegółowe zasady zostaną przedstawione finalistom najpóźniej            

w dniu finału, po nowelizacji Regulaminu przez Organizatora.   

 

§ 5 

Szczegółowe zasady organizacji Wielkiego Finału 

1. Wielki Finał odbędzie się 3 czerwca 2021 r. w multipleksie Cinema City w Centrum 

Handlowym „Plaza” w Rybniku. Początek finału o godz. 17:00. 

2. Uczestnicy zakwalifikowani do Wielkiego Finału są zobowiązani stawić się osobiście 

w dniu i miejscu, o którym mowa w ust. 1. Uczestnicy niepełnoletni są zobowiązani 

stawić się wraz z rodzicem/opiekunem prawnym oraz posiadać zgodę na udział w finale 

wg wzoru określonego w załączniku 1 do niniejszego Regulaminu.  

3. Uczestnicy są zobowiązani do posiadania własnego sprzętu elektronicznego (telefonu 

komórkowego, tabletu, laptopa itp.) z dostępem do Internetu w celu wzięcia udziału      

w teście finałowym. 

4. Organizator, w miarę możliwości, zapewni uczestnikom dostęp do sieci Wi-Fi, jednak 

słaba jakość połączenia nie może stanowić podstawy roszczenia związanego                       

z konkursem. 

5. Różnica w jakości połączenia, w jakości posiadanego sprzętu i inne aspekty techniczne 

i technologiczne również nie mogą stanowić podstawy do roszczeń związanych                 

z konkursem. 

6. Brak osobistego stawiennictwa w dniu finału powoduje przepadek nagrody za 

zwycięstwo w teście na I etapie na rzecz Organizatora. 

7. Uczestnicy Wielkiego Finału nie mogą korzystać przy rozwiązywaniu testu finałowego 

z żadnych niedozwolonych pomocy (w tym wyszukiwarek internetowych, pomocy osób 

trzecich, notatek, książek i innych) pod groźbą dyskwalifikacji i przepadku nagrody za 

zwycięstwo w teście na I etapie konkursu na rzecz Organizatora.   

8. Wszelkie spory rozstrzyga zarząd Fundacji w dniu finału. Decyzje zarządu są 

ostateczne. 

9. Organizator umożliwia uczestnikom w dniu finału udział w specjalnym seansie 

filmowym – tuż po zakończeniu konkursu.     

 

 

 



 

 

Załącznik 1 

WZÓR ZGODY RODZICA 

  

         Miejscowość, data 

Imię, nazwisko 

Dane kontaktowe 

 

Oświadczenie 

 

Ja, niżej podpisany, rodzic/opiekun prawny* niepełnoletniego uczestnika: 

………………………………………………………………(imię, nazwisko, data urodzenia) 

Wielkiego Testu Wiedzy o Rybnickich Dzielnicach wyrażam zgodę na jego udział w konkursie 

i biorę pełną odpowiedzialność za opiekę nad nim w czasie trwania finału konkursu. Wyrażam 

również zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku mojego oraz ww. 

niepełnoletniego uczestnika, w tym na ich rozpowszechnianie za pośrednictwem środków 

masowego przekazu, przez Organizatora konkursu, grantodawcę, partnera oraz sponsorów 

konkursu w celach promocyjnych i marketingowych związanych z organizacją konkursu 

i upowszechnianiem jego rezultatów, a także w związku z promocją przyszłych edycji 

konkursu. 

 

         podpis 

 

*niepotrzebne skreślić 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik 2 

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO 

Informujemy, że:  

1. Administratorem danych osobowych uczestników konkursu w rozumieniu przepisów rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej 

„RODO”, jest Fundacja Rybnicka z siedzibą w Rybniku, przy ul. Okrężnej 18.  

2. Dane osobowe osoby biorącej udział w konkursie będą przetwarzane w celu organizacji i promocji 

konkursu: opublikowania nazwiska i imienia uczestnika konkursu oraz jego wizerunku w przypadku 

otrzymania nagrody lub innego wyróżnienia w konkursie, a w przypadku uczestników niepełnoletnich 

również nazwiska i imienia oraz wizerunku jego rodzica/opiekuna prawnego. Numer telefonu jest 

przetwarzany wyłącznie w celu kontaktu z uczestnikiem w sprawach związanych z konkursem. 

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tej sytuacji jest udzielona zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a 

RODO); w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami 

przez Administratora – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes 

Administratora ( art. 6 ust. 1 lit. f RODO)  

3. Dane osobowe uczestnika konkursu będą udostępniane podmiotom trzecim: Fundacji Orlen jako 

grantodawcy na podstawie zawartej umowy darowizny i regulaminu programu „Moje miejsce na 

Ziemi”, partnerowi: Stowarzyszeniu „Akademia Rozwoju Edukacji Kreatywnej” – wydawcy portalu 

Rybnik Dla Was na podstawie polityki prywatności portalu, sponsorom na podstawie zawartych umów 

sponsoringu.    

4. Dane będą przetwarzane do momentu wycofania przez uczestnika konkursu zgody na przetwarzanie 

danych osobowych lub upływu okresu przedawnienia roszczeń.  

5. Uczestnikowi konkursu przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania lub prawo do wycofania zgody w dowolnym 

momencie poprzez podany kontakt do Administratora: fundacja.rybnicka@gmail.com.  

6. Ponadto uczestnikowi konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 

zajmującego się ochroną danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 


