REGULAMIN KONKURSU „QUIZ WIEDZY O NORWIDZIE”
PROJEKT: NORWID
ORGANIZATOR
Organizatorem konkursu jest Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” z siedzibą w Warszawie, ul.
Jazdów 10 A, 00-467 Warszawa, wpisaną do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i
Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, prowadzonego
przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000130056; NIP: 5262149912, REGON: 010100610.
CELE KONKURSU
1. Promocja wiedzy o życiu i twórczości Cypriana Kamila Norwida.
2. Promocja wiedzy o klasyce polskiej literatury.
3. Wzbudzanie i promocja postaw patriotycznych.
4. Zainteresowania Polaków żyjących poza granicami Polski historią polskiej kultury.
5. Zachęcenie dzieci, młodzieży oraz dorosłych do pogłębiania wiedzy na temat kultury i historii

Polski.
6. Wspieranie działań promujących świadomość kulturalną i historyczną.

ZASADY KONKURSU (Quiz wiedzy o Cyprianie Kamilu Norwidzie PROJEKT: NORWID)
1. Konkurs (quiz) dostępny jest na stronie internetowej: www.norwid.pol.org.pl.
2. Uczestnik ma za zadanie odpowiedzieć na 15 pytań zamkniętych na temat życia i twórczości
Cypriana Kamila Norwida. Pytanie uzupełniają trzy wersje odpowiedzi, tylko jedna z nich jest
prawidłowa. Należy wskazać prawidłową odpowiedź. Po udzieleniu odpowiedzi na wszystkie
pytania uczestnik poznaje wynik quizu.
ZASADY UCZESTNICTWA
1. Konkurs skierowany jest do dzieci, młodzieży i dorosłych, żyjących poza granicami Polski –
Polaków, ludzi posiadających polskie korzenie.
2. Nieletni Uczestnicy będą musieli załączyć zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział w
konkursie – oświadczenie to jest dostępne na stronie konkursu.
3. Uczestnicy konkursu muszą prawidłowo odpowiedzieć na jak największą liczbę spośród 15
pytań, za każdym razem wskazując jedną prawidłową odpowiedź z trzech podanych.
4.

5. Po udzieleniu prawidłowych odpowiedzi, Uczestnicy chętni do wzięcia udziału w losowaniu
nagród muszą wypełnić formularz zgłoszeniowy zawierający podstawowe dane osobowe.
6. Jury (Komisja Konkursowa) wylosuje 10 zwycięzców spośród Uczestników quizu, którzy
prawidłowo odpowiedzieli na największą liczbę pytań.
7. Każdy Uczestnik może tylko raz wziąć udział w konkursie.
OŚWIADCZENIA
1. Wypełnienie przez Uczestnika formularza konkursowego będzie równoznaczne z:
a) akceptacją przez Uczestnika warunków regulaminu;
b) wyrażeniem zgody przez Uczestnika na przetwarzanie danych osobowych udostępnionych
w Konkursie w celach związanych z Konkursem;
c) wyrażeniem przez Uczestnika zgody na przetwarzanie przez Fundację „Pomoc Polakom na
Wschodzie” jako administratora danych osobowych w celu uczestnictwa w konkursie oraz
wyraża zgodę na publikację swoich danych jako Laureata Konkursu w serwisie Facebook i
na portalu IDA w postaci imienia i nazwiska.
2. Dane Uczestnika będą przetwarzane w celach realizacji konkursu „Quiz wiedzy o Cyprianie
Kamilu Norwidzie PROJEKT: NORWID”.
3. Podane przez Uczestnika dane osobowe będą przetwarzane na podstawie obowiązujących
przepisów prawnych, tj. 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 („RODO”) oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z
2018 r. poz. 1000).
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Uczestnikowi przysługuje prawo żądania dostępu
do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo przenoszenia danych.
5. W sprawie jakichkolwiek roszczeń wnoszonych przez osoby trzecie odpowiedzialność ponosi
Uczestnik konkursu.
6. Uczestnik zobowiązuje się zwolnić od jakiejkolwiek odpowiedzialności odszkodowawczej
Organizatora w sytuacji, o której mowa w pkt. 5.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu bez podania przyczyn
oraz niewyłonienia zwycięzcy konkursu.
KOMISJA KONKURSOWA
1. Komisja Konkursowa będzie się składać z pracowników Fundacji „Pomoc Polakom na
Wschodzie”.
2. Komisja Konkursowa wylosuje spośród Uczestników konkursu 10 zwycięzców.
3. Zwycięzcy konkursu nagrodzeni zostaną czytnikami książek elektronicznych.
OGŁOSZENIE WYNIKÓW
1. Ogłoszenie wyników nastąpi 6 grudnia 2021 r.
2. Zwycięzcy o wynikach konkursu zostaną powiadomieni mailowo przez Organizatora oraz
poprzez wywieszenie wyników konkursu na stronie www.ida.pol.org.pl.
UWAGI KOŃCOWE
1. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub unieważnienia konkursu bez podania
przyczyn.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian terminu rozstrzygnięcia i zakończenia konkursu.
3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz innych
podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu na zlecenie
Organizatora, ich małżonkowie, zstępni, wstępni oraz rodzeństwo.

