
REGULAMIN QUIZU - Co ty wiesz o modzie polskiej - 

W RAMACH 9 Domówki z Bareją 

 

Regulamin podany jest do publicznej wiadomości na stronie internetowej 
Organizatora (www.kdk.net.pl) oraz na profilu Kutnowskiego Domu Kultury w 
serwisie Facebook (https://www.facebook.com/KutnowskiDomKultury). 

 
Organizator 

1. Organizatorem quizu jest Kutnowski Dom Kultury, z siedzibą w Kutnie przy  
ul. Żółkiewskiego 4 (zwany dalej: Organizator). 

 
Uczestnicy konkursu 
1. Osoba biorąca udział w quizie wyraża zgodę na zastosowanie wszystkich 
postanowień niniejszego regulaminu. 
2. Uczestnikiem konkursu jest każda osoba fizyczna, która w dniach 27 kwietnia 
do 01 maja 2020 roku wzięła udział w konkursie quizowym. Link przekierowujący na 
stronę quizu będzie dostępny na Fb w wydarzeniu:  
https://www.facebook.com/events/362078288082530/  lub na stronie 
https://kdk.net.pl/event/9-majowka-z-bareja/  
3. Osoby niepełnoletnie, które biorą udział w quizie internetowym, zobowiązane 
są do przesłania pisemnej zgody rodzica lub opiekuna prawnego na udział w quizie 
i losowaniu (zgoda może być przesłana w formie skanu dokumentu). Dokonać tego 
należy na adres: sekretariat@kdk.net.pl  
4. Pracownicy Kutnowskiego Domu Kultury w Kutnie oraz członkowie ich 
najbliższych rodzin lub w jakikolwiek sposób zaangażowane w przygotowanie quizu 
nie mogą brać udziału w konkursie. 
 
Zasady konkursu 
1. Quiz będzie przeprowadzony w dniach 27 kwietnia do 01 maja 2020r. 
2. Zwycięża uczestnik, który w najkrótszym czasie odpowie poprawnie na jak 
największą liczbę pytań. 
3. W przypadku zdobycia przez kilku uczestników tej samej liczby punktów 
Organizator zastrzega sobie prawo wybierania zwycięzców drogą losowania. 
4. Rozstrzygnięcie guizu nastąpi 01 maja 2020r. w trakcie wydarzenia  
pn. FINAŁ DOMÓWKA SHOW, który rozpocznie się o godz. 20:03. 
5. Organizator powiadomi Uczestników o wynikach quizu nie później niż do 
04.05.2020r. 
6. Organizator poinformuje laureatów quizu o uzyskaniu prawa do otrzymania 
nagrody używając adresów e-mail w terminie do dwóch tygodni od jego 
rozstrzygnięcia.  W przypadku dwóch bezskutecznych prób kontaktu z laureatem, 
jego prawo do nagrody wygasa, a Organizator jest uprawniony do przyznania 
nagrody innemu uczestnikowi quizu, wyłonionemu zgodnie z postanowieniami 
niniejszego regulaminu. 
 

https://www.facebook.com/events/362078288082530/
https://kdk.net.pl/event/9-majowka-z-bareja/


Nagrody 
 
1. W quizie są do wygrania nagrody rzeczowe dla najlepszych uczestników oraz 
wyróżnienia. 
2. Nie ma możliwości zamiany nagrody na jej ekwiwalent w formie pieniężnej. 
3. Organizator zastrzega sobie prawo do podziału nagrody ogólnej według 
własnych zasad. 
 
Ochrona danych osobowych 
 
1. Podanie adresu e-mail przez uczestnika quizu (zwany dalej: Uczestnik) jest 
dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w quizie, ich niepodanie 
uniemożliwia przyznanie ewentualnej nagrody. Adres e-mail Uczestnika będzie 
przetwarzany przez Organizatora w celu poinformowania Uczestnika o wynikach 
quizu. 
2. Dane osobowe uczestników quizu są przetwarzane przez Organizatora 
wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia konkursu, to jest  
w celu identyfikacji uczestnika konkursu oraz wydania nagród zwycięzcom – nie 
dłużej niż przez okres przeprowadzania quizu i do przedawnienia ewentualnych 
roszczeń. 
3. Organizator będzie przechowywał dane osobowe w sposób zgodny  
z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności zabezpieczy je przed 
udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy 
oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. 
4. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych oraz 
możliwość ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. 
Organizator nie udostępnia danych osobowych żadnym odbiorcom danych  
w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy o ochronie danych osobowych. Uczestnik może 
żądać usunięcia swoich danych osobowych w każdym momencie, bez podawania 
powodu. Aby to zrobić, powinien napisać na adres: sekretariat@kdk.net.pl 
(wystarczy użycie sformułowania „żądam usunięcia swoich danych osobowych 
przetwarzanych przez Kutnowski Dom Kultury”). 
 
Postanowienia końcowe 
1. Udział uczestnika w quizie jest równoznaczny ze złożeniem przez niego 
oświadczenia, iż wyraża on zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu. 
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, a także odwołania 
lub przerwania quizu. Informacje na ten temat zostaną opublikowane na stronie 
www.kdk.net.pl oraz w serwisie Fb www.facebook.com/KutnowskiDomKultury. 
3. Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady quizu. 
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy w funkcjonowaniu 
quizu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń niezawinionych przez Organizatora,  
w szczególności, jeśli wynikają one ze zdarzeń losowych o charakterze siły wyższej 
bądź są wynikiem awarii lub innych problemów technicznych niezależnych od 
Organizatora. 
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłaszanie się do quizu  
w sposób niezgodny z regulaminem lub bez zapoznania się z zasadami 
regulaminu, w tym również wynikające z niewłaściwego jego zrozumienia. 



6. Wyniki quizu, w tym imiona i/lub nazwiska laureatów mogą być publikowane 
na stronie internetowej organizatora oraz na jego profilu w serwisie Facebook. 
 


