
Regulamin konkursu 
 

I N T E R A K T Y W N Y  T U R N I E J  W I E D Z Y  Q U I Z S P O T T E R  
W  R A M A C H  I I  F E S T I W A L U  K U L T U R Y  L A S O W I A C K I E J  

 
 
1. ORGANIZATOR KONKURSU 
 
Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie 
35-002 Rzeszów, ul. Stefana Okrzei 7 
 
Realizator: 
Miejski Dom Kultury w Stalowej Woli 
oraz 
Quizspotter, www.quizspotter.com 
 
Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące formuły turnieju 
zapraszamy do kontaktu. 
telefon: 796 655 765 
e-mail: agata.tonderys2022@gmail.com 
 
 
2. TERMIN I MIEJSCE KONKURSU 
 
18 września 2022 r., godz. 15.00 
Taras Miejskiego Domu Kultury, ul. 1 sierpnia 9, Stalowa Wola 
 

WAŻNE! Uczestnicy proszeni są o przybycie 30 minut przed rozpoczęciem konkursu do biura 
organizacyjnego konkursu zlokalizowanego w pobliżu sceny na tarasie Miejskiego Domu 
Kultury. 
 
 
3. CEL ORAZ ZAKRES TEMATYCZNY TURNIEJU 
 
Celem turnieju jest upowszechnianie dziedzictwa kultury lasowiackiej. Materiały, w których 
znajduje się wiedza niezbędna do przygotowania do konkursu: 
 

 Kościuszko z Machowa i inni. Antologia godek lasowiackich – strony 279 – 298, 
https://dziedzictwomdk.pl/pliki-do-pobrania 

 

 #terazlasowiacy, https://www.mdkstalowawola.pl/projekty/terazlasowiacy/ 
 

 O bogatym panu i pieniądzach we wierzbie, https://youtu.be/z4SSqXCv5GE 
 
 
4. UCZESTNICTWO W KONKURSIE 
 
Uczestnikami konkursu (graczami) mogą być drużyny składające się z 2 lub 3 graczy, które 
zgłoszą swój udział za pośrednictwem formularza rejestracyjnego do godz. 11.00 dnia  
16 września 2022 roku. Link do formularza rejestracyjnego: 
 https://forms.gle/ZASftMeyv2617kQRA 

http://www.quizspotter.com/
mailto:agata.tonderys2022@gmail.com
https://dziedzictwomdk.pl/pliki-do-pobrania
https://www.mdkstalowawola.pl/projekty/terazlasowiacy/
https://forms.gle/ZASftMeyv2617kQRA


5. PRZEBIEG ROZGRYWKI I ZASADY GRY 
 
Konkurs będzie przeprowadzany w formie widowiska edukacyjnego z udziałem widowni.  
Na pytania prezentowane na ekranie należy drużynowo odpowiedzieć, używając 
powierzonego tabletu. Odpowiedzi i aktualny wynik rywalizacji ukazują się na dużym ekranie 
po zakończeniu każdej rundy. Pytania będą prezentowane w formie czytanej (przez 
prowadzącego) oraz pisanej (na dużym ekranie i na tabletach graczy).  
 

Gra polega na odpowiadaniu na pytania zadawane przez prowadzącego. Gracze mają  
30 sekund na udzielenie odpowiedzi, licząc od momentu wyświetlenia pytania. Wybierają 
jedną odpowiedź z czterech zaproponowanych lub wstrzymują się od odpowiedzi. 
Rozgrywka trwa 21 rund. Wygrywa drużyna, która po 21 rundach zdobędzie najwięcej 
punktów. W konkursie przewidziano nagrody za zajęcie I, II i III miejsca. W sytuacji remisu, 
który nie pozwala na rozstrzygnięcie miejsc po 21 rundach, gracze o tym samym wyniku 
otrzymają dodatkowe pytanie.  
 

Na początku konkursu zostanie przeprowadzona wprowadzająca w zasady seria próbna. 
 
 
6. PUNKTACJA 
 

 Poprawna odpowiedź jest nagradzana punktami dodatnimi, zaś błędna karana 
ujemnymi.  

 Liczba punktów, które można zdobyć lub stracić (maksymalnie 100), zależy od czasu, 
w którym zostanie udzielona odpowiedź.  

 Dokładna stawka punktów do zdobycia za udzieloną odpowiedź zostanie pokazana  
na ekranie gracza po udzieleniu odpowiedzi na pytanie. 

 
 
7. SYTUACJE WYJĄTKOWE 
 
Jeśli z przyczyn niezależnych czy działania siły wyższej dojdzie do przerwania rozgrywki, gra 
zostanie wznowiona, a punkty uzyskane przez poszczególnych graczy w pierwszej grze 
zostaną doliczone po zakończeniu drugiej rozgrywki. 
 
 
8. NAGRODY 
 
Wszyscy Uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy. Ponadto dla drużyn, które 
zajmą miejsca I – III Organizatorzy przewidują nagrody rzeczowe. 
 
 
9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

 Informacja o rozstrzygnięciu turnieju zostanie ogłoszona natychmiast po zakończeniu 
gry. 

 Decyzje Organizatorów są ostateczne i prawnie wiążące dla wszystkich Uczestników. 

 Każdy Uczestnik przyjmuje do wiadomości i potwierdza, że akceptuje wszystkie 
warunki określone w niniejszym Regulaminie. 
 



10. KLAUZULA INFORMACYJNA (RODO) 
 
Kto jest administratorem Państwa danych osobowych? W związku z wejściem w życie w dniu 
25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679  
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, 
zwanego ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych – RODO, które nakłada 
szerszy obowiązek informacyjny dotyczący przetwarzania danych osobowych, niż dotychczas 
obowiązujące przepisy, informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest 
Miejski Dom Kultury w Stalowej Woli (MDK), z siedzibą przy ul. 1 Sierpnia 9, 37-450 Stalowa 
Wola, NIP: 865-15-27-646, Regon 830005118. 
 

 Jakie dane osobowe przetwarzamy? 
 Państwa dane osobowe przekazywane są nam dobrowolnie. W zależności od rodzaju  

i zróżnicowania działań MDK, przy których przetwarzane są dane osobowe, niezbędne  
do świadczenia i zakupu usług, procesów rekrutacji oraz innych aktywności, podawane są 
nam imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, adres e-mail, numer 
telefonu, numer NIP, numer PESEL, numer paszportu, imiona rodziców, dane potrzebne  
do wystawienia faktury, numer konta bankowego, wizerunek. Wyszczególnione powyżej 
dane mogą być w zależności od potrzeby wymagane w całości bądź w części. Dane, które 
zbieramy (w tym dane osób poniżej 16 roku życia, przetwarzane za zgodą rodziców lub 
prawnych opiekunów) są niezbędne do realizowania celów przetwarzania. Bez ich podania 
zawarcie i wykonywanie umów, a także świadczenie, realizacja usług i statutowej działalności 
MDK nie jest możliwe. 

 Jakie są cele i podstawy przetwarzania Twoich danych osobowych?: 
Przetwarzamy Państwa dane osobowe w celach: 
– niezbędnych do przeprowadzenia rekrutacji, 
– wykonania zawartych umów i świadczenia usług, w tym prowadzenia statutowych działań 
MDK. 
– podatkowych i rachunkowych 
– marketingowych 
– archiwalnych 
– poinformowania osoby o możliwości kontaktu z osobą zakażoną chorobą zakaźną, w tym 
SARS-CoV-2 

 Jak długo przechowujemy dane osobowe? 
– Państwa dane osobowe przechowujemy przez okres 10 lat od momentu ich 
zarejestrowania lub dłużej, jeśli przepisy prawa lub uzasadniony interes MDK tego wymagają 
(np. w związku z dochodzeniem roszczeń, w związku z wykonywaniem umowy lub 
wykonaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności 
obowiązków podatkowych i rachunkowych). 
– Dodatkowo przepisy prawa tj. w art. 125a ust. 4 ustawy o emeryturach i rentach  
z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz w art. 51u ustawy o narodowym zasobie 
archiwalnym i archiwach nakładają na nas obowiązek przechowywania Państwa danych 
osobowych przez okres 50 lat. 
– Dane osobowe osób, które uczestniczyły w Wydarzeniach, organizowanych w czasie 
zagrożenia epidemicznego będą przechowywane przez okres 2 tygodni od zakończenia 
Wydarzenia. 

 Komu udostępniamy Twoje dane osobowe? 



Twoje dane osobowe przekazane MDK są bezpieczne, gdyż nie przekazujemy ich podmiotom 
zewnętrznym, prócz tych, które działają z mocy prawa. Nie przekazujemy również żadnych 
danych do państw trzecich, prócz sytuacji, których tego wymagają. W sytuacji zagrożenia 
epidemicznego kraju, zwłaszcza w przypadku podejrzenia o zakażenie chorobą zakaźną,  
w tym COVID-19 osób przebywających w MDK (pracowników, uczestników zajęć, klientów, 
widzów), z mocy prawa udostępniamy dane o stanie zdrowia organom sanitarnym, w tym 
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Stalowej Woli i Głównemu Inspektoratowi 
Sanitarnemu. 

 Jak chronimy bezpieczeństwo Twoich danych osobowych? 
MDK mając na względzie bezpieczeństwo przekazanych nam danych osobowych stosuje 
odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych 
danych, sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ogranicza dostęp 
do danych w możliwie największym stopniu. 

 Jakie są Państwa prawa? 
– Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia 
sprzeciwu, a jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody: prawo do cofnięcia zgody 
w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  
– Wszelkie wnioski dotyczące wskazanych powyżej praw prosimy kierować do Inspektora 
Ochrony Danych MDK pod adresem: iod@mdkstalowawola.pl lub telefonicznie: 15 842 09 61 
w. 126 
– Jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza 
przepisy RODO, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do UODO. 
 


