
POWTÓRKA Z GEOGRAFII i nie tylko – quiz o św. Janie Pawle II dla uczniów szkoły 

podstawowej 

 

I. Informacje podstawowe 

1. Organizatorem konkursu interaktywnego „POWTÓRKA Z GEOGRAFII i nie tylko” zwane 

dalej QUIZEM jest Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej PROMYCZEK z siedzibą 

w Nowym Sączu, Pl. Kolegiacki 1. 

2. Do udziału konkursie wiedzy o św. Janie Pawle II w formie quizu zaproszeni są uczniowie 

szkoły podstawowej tj. kl. 0-VIII zwani dalej Uczestnikami. 

3. Wzięcie udziału w Quizie wymaga akceptacji niniejszego regulaminu przez osobę 

zainteresowaną uczestnictwem (Uczestnik) w sposób opisany na stronie 

internetowej http://promyczek.pl/jp2/, oraz stanowi jego akceptację. 

4. Honorowy Patronat: Biskup Tarnowski, dr Andrzej Jeż oraz Burmistrz Starego Sącza, 

Jacek Lelek 

 

II. Miejsce, czas trwania oraz przebieg Quizu 

1. Quiz przeprowadzony będzie na Stronie Internetowej Organizatora pod adresem: 

http://promyczek.pl/jp2/ w dniach od  1 października 2019 do 31 lipca 2020r. 

2. Quiz składać się będzie z 3 etapów:  

I etap – składa się z dwóch zestawów (każdy po 10 pytań) umieszonych na stronie 

http://promyczek.pl/jp2/ do której dostęp będą mieli wszyscy Uczestnicy. Udział w I etapie 

nie wymaga rejestracji Uczestnika, forma ta ma zachęcić internautów do udziału w quizie. 

II etap – składa się z dwóch zestawów (każdy po 12 pytań) umieszonych na stronie 

http://promyczek.pl/jp2/ do której dostęp będą mieli wszyscy Uczestnicy – którzy podali co 

najmniej po 6 prawidłowych odpowiedzi w każdym zestawie pytań w I etapie. Aby móc 

przejść do etapu II należy się zarejestrować na stronie http://promyczek.pl/jp2/ poprzez 

podanie: imienia, nazwiska, wieku, adresu e-mail, nr telefonu. 

 

III etap – pisemny, do tego etapu zaproszeni zostaną Uczestnicy, którzy w II uzyskają co 

najmniej po 8 poprawnych odpowiedzi w każdym zestawie pytań. Etap odbędzie się w 

wyznaczonym dniu w Diecezjalnym Centrum Pielgrzymowania OPOKA w Starym Sączu, 

będzie wymagał osobistej obecności i będzie miał również formę quizu. 

 

3. Lista osób zakwalifikowanych do III etapu opublikowana będzie na stronach internetowych 

Organizatora do dnia 5 sierpnia 2020r. 

 

III. Zasady Quizu 

1. Przedmiotem Quizu jest wyłonienie Uczestnika, który udzieli największej liczby 

poprawnych odpowiedzi w III etapie.  

2. Wzięcie udziału w Quizie w I etapie nie wymaga rejestracji i ma charakter otwartego 

konkursu,  od II etapu wymagane jest zarejestrowania Uczestnika w celu dalszego 

rozwiązywania Quizu 

3. Zadaniem Uczestnika jest rozwiązanie quizu składającego się z 3 etapów:  

- I etap – 2 testy po 10 pytań 

- II etap – 2 testy po 12 pytań 

- III etap – test pisemny w formie quizu 

Rozwiązanie zadania polega na udzieleniu odpowiedzi na wszystkie pytania. 

4. Odpowiedzi na pytanie udziela się poprzez wybór jednej z czterech propozycji podanych 

przy każdym z nich. Tylko jedna z propozycji jest prawidłowa. Po zaznaczeniu jednej z 

propozycji Uczestnik otrzymuje kolejne pytanie, nie mam możliwości pominięcia pytania. 

Uczestnik uzyskuje informację co do prawidłowości swojego wyboru po zakończeniu 

ostatniego pytania w poszczególnym teście.  
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5. Do etapu II kwalifikują się Uczestnicy, którzy uzyskali 6/10 poprawnych odpowiedzi (w 

I etapie) w obu testach. Do etapu III pisemnego kwalifikują się Uczestnicy, którzy uzyskali 

8/12 poprawnych odpowiedzi (w II etapie) obu testach. 

6. Każdy Uczestnik ma prawo rozwiązać Quiz 

I etap – dowolna ilość podejść 

II etap- dowolna ilość podejść 

III etap – 1 próba pisemka.  

7. Wzięcie udziału w Konkursie możliwe jest przy użyciu dowolnego komputera 

wyposażonego w przeglądarkę internetową obsługującą technologię Java Script oraz 

podłączonego do sieci Internet. Ponadto do prawidłowego korzystania ze stron 

internetowych Konkursu może być konieczne włączenie lub zainstalowanie 

oprogramowania pozwalającego na obsługę technologii Flash, oraz tzw. cookies, 

w szczególności Java, Adobe Flash Player.  

8. Przystępując do rozwiązywania Quizu Uczestnik oświadcza, że:  

a) zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu i akceptuje ten regulamin,  

b) wyraża zgodę na opublikowanie adresu poczty elektronicznej podanego w trakcie 

rejestracji Profilu Użytkownika na stronie internetowej Quizu,  

c) wyraża zgodę na kontakt drogą elektroniczną ze strony Organizatora w związku z 

przeprowadzeniem Quizu.  

9. Wynik ustalany jest dla każdego Quizu, w którym Uczestnik udzielił odpowiedzi na 

wszystkie pytania, poprzez zestawienie liczby poprawnych odpowiedzi. 

10. Informacja o uczestniku, który uzyskał najlepszy wynik (dalej: Laureat) w II etapie 

opublikowana zostanie na stronie Organizatora. W uzasadnionym przypadku Organizator 

może przełożyć termin publikacji listy.   

 

IV. Nagroda 

1. Uczestnik, który uzyska największą ilość poprawnych odpowiedzi w III etapie (quiz 

pisemny) otrzyma nagrodę główną. 

2. Nagrodą główną jest wyjazd do Rzymu dla 1 osoby sponsorowany przez Organizatora i 

Biskupa Tarnowskiego ks. Andrzeja Jeża 

3. Uczestnik nie może zamienić nagrody głównej na inną nagrodę rzeczową, ani na 

równowartość pieniężną. 

4. Pozostali uczestnicy III etapu otrzymują nagrody rzeczowe. 

 

V. Postanowienia końcowe 

 

1. Spory odnoszące się do i wynikające z Quizu będą rozwiązywane przez Organizatora. 

Wszelkie decyzje Organizatora będą wiążące i ostateczne.  

2. Poprzez akceptację niniejszego Regulaminu i rozpoczęcie rozwiązywania Quizu, Uczestnik 

wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych przez 

Organizatora dla celów przeprowadzenia Quizu i poinformowania go o jego wynikach. 

Uczestnikowi przysługuje prawo wglądu do tych danych i ich poprawienia.  

3. Quiz nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach 

wzajemnych (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 4, poz. 27).  

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości w działaniu 

systemów teleinformatycznych wykorzystywanych przy przeprowadzeniu Quizu. 

Nieprawidłowości te nie mogą być podstawą żadnych roszczeń ze strony osób biorących 

udział w Quiz.  

5. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego regulaminu. Zmiany 

wchodzą w życie z dniem opublikowania ich na stronie internetowej Organizatora.  

6. Regulamin Quizu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronach internetowych  

Organizatora.  



7. Do wszelkich spraw związanych z Quizem, niniejszym regulaminem stosuje się przepisy 

prawa polskiego.  

8. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem regulaminu, 

Organizator ma prawo do jego wiążącej wykładni. 

 

VI. Przetwarzanie danych osobowych 

1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez uczestników jest Organizator 

Quizu Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej PROMYCZEK z siedzibą Plac Kolegiacki 4, 33-

300 Nowy Sącz, który zapewnia wszystkim zgłoszonym uczestnikom realizację uprawnień 

wynikających z Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., 

poz. 1000 z późn. zm.), oraz zgodnie z Rozporządzeniem 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. 

2. Dane osobowe przekazane Organizatorowi i współorganizatorom przez uczestników Quizu 

będą przez niego przetwarzane w celu realizacji Quizu i wyłonienia zwycięzców oraz 

przyznania nagród. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a uczestnikowi przysługuje 

prawo wglądu, żądania aktualizacji lub usunięcia danych. 

3. Uczestnik Quizu wyraża zgodę na publikację swojego imienia i nazwiska na stronach 

internetowych Organizatora, oraz na  przekazanie swoich danych osobowych fundatorowi 

w celu umożliwienia zwycięzcy odbioru nagród. 

 

 

 

 


