
Regulamin 
WIELKIEGO TESTU O CHOROSZCZY

§ 1
Postanowienia Ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w WIELKIM TEŚCIE O
CHOROSZCZY zwanym dalej Testem

2. Organizatorami  Testu  są  :  Miejsko-Gminne  Centrum  Kultury  i  Sportu  w  Choroszczy,
Towarzystwo Przyjaciół Choroszczy oraz portal internetowy Choroszcz Miniona

3. Nad przebiegiem testu czuwać będzie Komisja Testu powołana z członków organizatorów.

§ 2
Cel Testu

1. Głównym celem Testu  jest  propagowanie  historii  Choroszczy wśród  mieszkańców  oraz
sympatyków miasta Choroszcz. Ponadto Test jest jednym z wydarzeń upamiętniającym  100
lecie odzyskania niepodległości przez Choroszcz.

 § 3
Termin i miejsce Testu

1. Test  zostanie  przeprowadzony w dniu  16  lutego 2019 r  o  godz.  11.00 w auli  Miejsko-
Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy.

2. Rejestracja uczestników rozpocznie się o godz. 10.30 w miejscu wymienionym w punkcie 1
3. Uczestnicy którzy zarejestrują się a nie stawią się o godz. 11.00 na pisanie Testu, zostaną

wykluczeni z pisania Testu.

§ 4
Warunki uczestnictwa w Teście

1. Prawo do udziału w Teście przysługuje wszystkim zainteresowanym osobom fizycznym ,
powyżej  10  roku  życia  za  wyjątkiem  pracowników  Organizatorów,  ich  małżonków,
zstępnych, wstępnych z linii prostej i rodzeństwa.

2. Osoby niespełniające  warunków  uczestnictwa  w Teście  podlegają  wykluczeniu  z  Testu.
Prawo do weryfikacji uczestnictwa przysługuje Komisji Testu.

3. Udział w Teście jest bezpłatny i całkowicie dobrowolny.
4. Osoby  zainteresowane  uczestnictwem  powinny  podczas  rejestracji  wypełnić  zgłoszenie

treści stanowiącej załącznik nr 1 niniejszego Regulaminu.
5. Osoby niepełnoletnie muszą dodatkowo przedstawić wraz ze zgłoszeniem pisemną zgodę

przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego na uczestnictwo w teście. Formularz
zgody stanowi załącznik nr 2 niniejszego Regulaminu.

6. Organizator ustala iż maksymalna liczba uczestników wynosi 200 osób, o zakwalifikowaniu
się do testu decyduje kolejność zgłoszeń.

 

§ 5
Przebieg i zasady Testu

1. Każdy  zarejestrowany  uczestnik  Testu  otrzyma  teczkę  z  arkuszem  pytań,  arkuszem



odpowiedzi oraz długopisem. 
2. Test będzie składał  się  ze 100 pytań o charakterze zamkniętym. Test jest  wielokrotnego

wyboru, tzn niektóre pytania posiadają więcej niż jedną prawidłową odpowiedź.
3. Pytania Testu będą odczytywane przez Prowadzącego Test. 
4. Czas na rozwiązanie całego testu wynosi 50 min (30 sek. na każde pytanie)
5. Za każdą prawidłową odpowiedź uczestnik otrzymuje 1 pkt, każda błędna odpowiedź bądź

jej nie udzielenie jest równoznaczna z niezdobyciem punku.
6. W  przypadku  pytań  posiadających  więcej  niż  jedną  prawidłową  odpowiedź,  uczestnik

otrzymuje punkt za wskazanie wszystkich prawidłowych odpowiedzi.
7. Nie wskazanie wszystkich prawidłowych odpowiedzi w pytaniach posiadających więcej niż

jedna prawidłową odpowiedź skutkuje niezdobyciem punktu.
8. W trakcie trwania Testu zabronione jest: wychodzenie z pomieszczenia, używanie wszelkich

urządzeń elektronicznych, umożliwiających poznanie odpowiedzi (np. komputery, telefony,
smartfony),  używanie  innego  rodzaju  pomocy  (np.  książek,  map,  folderów,  ściąg)  oraz
konsultowanie odpowiedzi z innymi uczestnikami testu

9. Naruszenie którejkolwiek z zasad skutkuje wykluczeniem z Testu.
10. Nad przebiegiem Testu czuwa Prowadzący oraz Komisja – obecni na sali podczas trwania

Testu.

§ 6
Wyłonienie laureatów

1. Laureatami Testu zostanie 6 osób które zdobędą najwyższą liczbę punktów. Uczestnik który
uzyska najwyższą liczbę punktów zdobywa I nagrodę, kolejne osoby zdobędą odpowiednio
II i III nagrodę, uczestnicy którzy zajmą miejsca IV-VI w Teście otrzymają wyróżnienia.

2. Wyniki Testu zostaną ogłoszone 16 lutego na auli MGCKiS nie wcześniej niż 60 minut po
zakończeniu testu.  Czas oczekiwania na ogłoszenie wyników, uzależniony jest  od liczby
uczestników testu i może zostać skrócony lub wydłużony przez Komisję Testu.

3. Nagrody zostaną wręczone laureatom w trakcie ogłoszenia wyników Testu.
4. W sytuacji gdy największą liczbę punktów zdobędzie więcej niż jedna osoba, wśród tych

uczestników  zostanie  przeprowadzona  dogrywka  ustna  podczas  której  każdy  uczestnik
dogrywki wylosuje pytanie dodatkowe na które będzie musiał udzielić odpowiedzi w ciągu
10 sekund. Osoba która jako pierwsza udzieli odpowiedzi błędnej lub też jej nie udzieli,
przegrywa. 

5. Dogrywka opisana w pkt 4  § 6 zostanie przeprowadzona analogicznie w sytuacji gdy tyle
samo punktów zdobędą osoby z drugim najwyższym wynikiem

6. Dogrywka opisana w pkt 4  § 6 zostanie przeprowadzona analogicznie w sytuacji gdy tyle
samo punktów zdobędą osoby z trzecim najwyższym wynikiem   

7. Dogrywka opisana w pkt4  § 6 zostanie przeprowadzona analogicznie w sytuacji gdy tyle
samo punktów zdobędą osoby z czwartym najwyższym wynikiem o ile będzie ich więcej niż
trzy,  z  piątym  najwyższym  wynikiem  o  ile  ich  będzie  więcej  niż  dwie,  z  szóstym
najwyższym wynikiem o ile ich będzie więcej niż jedna

8. Po ostatecznym wyłonieniu laureatów zostaną im przyznane nagrody zgodnie z uzyskanym
wynikiem punktowym 

9. Organizatorzy  Testu  zastrzegają  sobie  możliwość  zmiany  sposobu  rozegrania  dogrywki
Testu i ogłoszenia ich wyników

§ 7
Odpowiedzialność Organizatorów i Uczestników Testu

1. Uczestnicy Testu są zobowiązani do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.



2. Uczestnik,  poprzez  zgłoszenie  i  przystąpienie  do  Testu,  akceptuje  jednocześnie
postanowienia niniejszego regulaminu

§8
Dane Osobowe

1. Uczestnicy Testu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.
2. Organizatorzy oświadczają że dane osobowe Uczestników oraz ich opiekunów prawnych

będą  zbierane  i  przetwarzane  przez  Organizatorów  wyłącznie  w  celu  organizacji  i
przeprowadzenia  Testu  a  także  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 95/6/WE

3. Administratorem danych osobowych są wskazani w §1 pkt 2 Organizatorzy
4. Dane osobowe mogą być wykorzystane wyłącznie do celów organizacji i przeprowadzenia

Test w publikacjach pokonkursowych oraz w celach archiwalnych
5. Podanie danych osobowych jest świadome i dobrowolne
6. Niepodanie danych spowoduje brak możliwości uczestnictwa w Teście
7. Uczestnikowi  lub  innej  osobie  ,  której  prawa  zostały  naruszone  przysługuje  skrga  do

Prezesa Urzędu Ochrony danych Osobowych

§  9
Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia powinny być kierowane do Komisji Testu
2. Reklamacje  powinny być  składane  w  formie  pisemnej  w  terminie  7  dni  od  ogłoszenia

wyników Testu
3. Reklamacja powinna zawierać: Imię i Nazwisko, adres, datę i miejsca zdarzenia którego

dotyczy reklamacja, określenie treści zdarzenia i podpis
4. Złożone  reklamacje  będą  rozpatrywane  przez  Komisję  Testu  w  terminie  3  dni  od  daty

otrzymania  reklamacji.  O  rozpatrzeniu  reklamacji  składający  zostanie  powiadomiony
pisemnie

5. Decyzja Komisji Testu jest ostateczna 

§10
Postanowienia Końcowe

1. Niniejszy Regulamin w chodzi w życie z dniem publikacji go przez Organizatorów.
2. Regulamin będzie dostępny w siedzibie Organizatorów.
3. Pełny zakres uczestnictwa w Teście regulowany jest przepisami prawa i postanowieniami

niniejszego Regulaminu
4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do modyfikowania postanowień Regulaminu Testu z

ważnych powodów w każdym czasie, a także do zawieszenia, przerwania, przedłużenia lub
odwołania Testu bez podania żadnych przyczyn

5. Zmiany niniejszego Regulaminu obowiązują od chwili ich publikacji
6. Zarówno Uczestnicy Testu jak i Organizatorzy winni dążyć do rozwiązywania wszelkich

sporów  powstałych  na  tle  Regulaminu  w  sposób  ugodowy,  na  drodze  negocjacji.  W
przypadku braku zawarcia ugody wszelkie spory związane z Testem rozstrzygać będzie sąd
właściwy miejscowo dla siedziby Organizatorów.

7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem Testu stosuje się przepisy prawa



polskiego
8. Organizator zastrzega sobie wyłączne prawo do wykładni zapisów niniejszego Regulaminu.

Udzielone  przez  Organizatora  wyjaśnienia  oraz  ewentualne  uzupełnienia  lub  zmiany  w
Regulaminie są wiążące dla wszystkich uczestników Testu.



Załącznik nr 1 do Regulaminu – Karta Zgłoszenia Uczestnika
Prosimy wypełnić czytelnie, drukowanymi literami

ZGŁOSZENIE

Imię/Imiona …...........................................................................

Nazwisko.....................................................................................

Data Urodzenia …..........................................................................

Tel kontaktowy …...........................................................................

data …...................................                              czytelny podpis ….....................................................

OŚWIADCZENIE

Niniejszym oświadczam iż :
1. zapoznałem/am się z Regulaminem Testu
2. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów Testu, określonych w 

regulaminie Testu
3. zapoznałem/am z klauzulą informacyjną dotyczącą danych osobowych, zawartą w 

Regulaminie Testu

data …...................................                              czytelny podpis ….....................................................



Załącznik nr 2 do Regulaminu – oświadczenie opiekuna osoby niepełnoletniej

OŚWIADCZENIE

1. Wyrażam  zgodę  na  uczestnictwo  w  WIELKIM  TEŚCIE  O  CHOROSZCZY  przez

niepełnoletniego  …..............................................................  ,   którego/której  jestem

przedstawicielem ustawowym/opiekunem prawnym* oraz na przyjęcie przez wymieniona

osobę praw i obowiązków wynikających z Regulaminu Testu.

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych osobowych ww.

osoby niepełnoletniej , której jestem opiekunem prawnym, do celów Testu, określonych w

Regulaminie Testu

3. Oświadczam iż zapoznałem się z Regulaminem Testu i akceptuję jego postanowienia.

data …...................................                              czytelny podpis ….....................................................


