REGULAMIN
QUIZ-u
z dnia 21 stycznia 2019 r.

1. Regulamin określa zasady przyznania nagrody, jaka zostanie przyznana zwycięzcy
Quiz-u (rozumie się przez to konkurs wiedzy z dziedziny nauki) pt.: „Moje prawa w
kraju goszczącym EU” w trakcie Konferencji „KREATYWNIE W EUROPIE. Mieszkać –
uczyć się – działać społecznie i politycznie – pracować” w dniu 25 stycznia 2019 r.,
organizowanej w ramach projektu: „MyEU. Portal młodych mobilnych do aktywnego
obywatelstwa Unii Europejskiej”, który jest realizowany dzięki wsparciu udzielonemu
przez Komisję Europejską ze środków Programu „Prawa, równość i obywatelstwo” na
lata 2014-2020.
2. Organizatorem Quiz-u jest Fundacja Alternatywnych Inicjatyw Edukacyjnych w
Bielsku-Białej, Nr KRS: 0000385004.
3. Za zwycięzcę uznaje się osobę, która zajmie pierwsze miejsce w Quiz-ie.
4. Nagrodą w Quiz-ie jest „Akredytacja 7-dniowa” na Przegląd Filmowy „Kino na
granicy”, odbywający się w Cieszynie (Województwo Śląskie - Polska) i Czeskim
Cieszynie (Republika Czeska).
5. Nagroda jest rzeczą nową, a Organizator Quiz-u nie ponosi odpowiedzialności za jej
wady. Organizator zobowiązuje się przekazać nagrodę Zwycięzcy Quiz-u. Nagrodzony
przyjmuje nagrodę i potwierdza jej odbiór poprzez podpis na Protokole odbioru. W
celu odebrania nagrody Zwycięzca podaje swoje dane oraz wyraża zgodę na użycie
jego wizerunku w celu dokonania odpowiedniej rejestracji na stronie organizatora
Przeglądu Filmowego. W razie jakichkolwiek sporów dotyczących nagrody
Organizator Quiz-u i Nagrodzony dążą do polubownego ich rozwiązania, a w razie ich
nie rozwiązania do rozstrzygnięcia sporu przed Sądem Rejonowym w Bielsku-Białej.
Wzór protokołu stanowi załącznik do Regulaminu.
6. Nagroda nie podlega zamianie na inną rzecz, ani zamianie na ekwiwalent pieniężny.
7. Quiz zostanie przeprowadzony za pomocą programu Kahoot. Jeżeli ze względów
technicznych nie będzie to możliwe, wykorzystanie zostanie program Quizziz. Quiz
polega na odpowiedzi na 10 pytań przygotowanych przez Organizatora Quiz-u. W
razie, gdy dwóch lub więcej Uczestników Quiz-u będą mieć tyle samo punktów, biorą
oni udział w rundzie 3 pytań dodatkowych.
8. Przystąpienie do Quiz-u jest równoznaczne z pełną akceptacją przez Uczestnika
niniejszego Regulaminu.
9. Uczestnikiem Quizu może być osoba będąca Uczestnikiem Konferencji wskazanej w
pkt 1 Regulaminu, który zgłosi chęć uczestniczenia w Quiz-ie.
10. Zgłoszenie się jako Uczestnik Quiz-u oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie
danych osobowych oraz nieodpłatne wykorzystanie wizerunku przez Organizatora –

Fundację Alternatywnych Inicjatyw Edukacyjnych w Bielsku-Białej oraz instytucje
zarządzającą Programem „Prawa, równość i obywatelstwo 2014-2020”,
dofinansowującą projekt „MyEU. (…)” w związku z uczestniczeniem w Quiz-ie.
Uczestnik Quiz-u oświadcza, iż dane osobowe podał/-a dobrowolnie. Uczestnik Quizu ma świadomość przysługującego mu prawa dostępu do danych, możliwości ich
poprawiania oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE z 2016
r. L 119 str.1).
11. W sprawach nieujętych w niniejszym Regulaminem, jak również w zakresie
interpretacji zapisów Regulaminu budzących wątpliwości, rozstrzygać będzie
Organizator. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania Quiz-u
bez podania przyczyn. Informacja o ewentualnych zmianach Organizator poda do
wiadomości wszystkich osób uczestniczących w Konferencji.
12. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu
Cywilnego.

Załącznik – Wzór Protokołu:
Protokół
Odbioru nagrody
z dnia ……………………………………………… 2019 r.
1. Organizator - Fundacja Alternatywnych Inicjatyw Edukacyjnych w Bielsku-Białej, ul. Ukryta
14, 43-300 Bielsko-Biała (Nr KRS: 0000385004)
2. Nagrodzony – (Imię i Nazwisko) ……………………………………………………………………………………….,
(Adres) ……………………..…………………………………………………………………………………………………………..
3. Nagrodzony potwierdza własnoręcznym podpisem (Imię i Nazwisko) odbiór przyznanej na
podstawie Regulaminu Quiz-u z dnia 21 stycznia 2019 r. Nagrodzony oświadcza że zapoznał
się ze stanem nagrody i nie wnosi zastrzeżeń.
POTWIERDZAM ODBIÓR NAGRODY: ………………………………………………………………………..

