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REGULAMIN KONKURSU:
„NA ŻYWCA! Wielki Quiz”

CELE KONKURSU:
1. Propagowanie wiedzy oraz zainteresowanie tematyką związaną z̨ małą ojczyzną - ŻYWIECCZYZNĄ.
2. Promocja regionu
3. Kształtowanie umiejętności wykorzystania wiedzy w praktyce.

4.Kształtowanie umiejętności współpracy w grupie.
5. Integracja mieszkańców Żywiecczyzny.

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem konkursu jest Żywiecka Fundacja Rozwoju, wpisana do Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem 0000146021, posiadająca numer NIP 553-22-50-674, REGON 072827516
z siedzibą w Żywcu przy ul. Dworcowa 2, 34 - 300 Żywiec, zwana dalej Organizatorką.

2. Organizator przygotuje i przeprowadzi konkurs „Na Żywca! Quiz wiedzy” zwany dalej
Konkursem.
3. Uczestnikiem/uczestniczką Konkursu może być każda osoba, pod warunkiem, że w drużynie, z
którą startuje jest minimum jedna osoba pełnoletnia i posiadająca pełną zdolność do czynności
prawnych osoba fizyczna, która spełniła wszystkie warunki niniejszego regulaminu.
4. Czas trwania Konkursu: nadsyłanie zgłoszeń – od 03.11.2021 r. do 11.01.2021r. do godz.
14:30; rozstrzygniecie i ogłoszenie wyników – 11.11.2022 r. o godz. 15.50.
5. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym w rozumieniu
ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 09.201.1540 ze zm.).
6. W sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem głos decydujący ma Organizator Konkursu.
PROJEKT JEST REALIZOWANY WŁASNYMI ZASOBAMI ŻYWIECKIEJ FUNDACJI ROZWOJU DZIĘKI WSPARCIU
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7. Koordynatorkami Konkursu z ramienia Organizatora są: Anna Barabasz i Anna Jafernik. W razie
jakichkolwiek pytań związanych z konkursem należy kontaktować się pod adresem e-mail:
anna.barabasz@zfr.org.pl.
8. W Konkursie nie mogą uczestniczyć osoby pracujące w lokalnych i regionalnych instytucjach
kultury (muzea, biblioteki, działy edukacyjne i działy promocji), przedstawiciele i
współpracownicy Organizatora oraz podmiotów z nimi powiązanych, a także innych
podmiotów biorących udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu. Pod pojęciem
pracowników rozumie się osoby działające na rzecz podmiotów je zatrudniających bez względu
na podstawę prawną.
9. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
10. Tekst niniejszego regulaminu dostępny będzie przez cały czas trwania Konkursu na stronie
Organizatora: www.zfr.org.pl.
§2
WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Konkurs ma charakter drużynowy.
2. Drużyny liczyć muszą minimum 2 osoby, a maksymalnie 4 osoby, w tym co najmniej 1 osoba
musi być pełnoletnia.
3. Skład drużyn jest całkowicie dowolny.
4. Drużyna wybiera spośród swojego składu swoją liderkę/lidera.
5. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestniczki/Uczestników
regulaminu w całości. Osoby biorące udział w konkursie zobowiązują się do przestrzegania
określonych w nim zasad, jak również potwierdzają, iż spełniają wszystkie warunki, które
uprawniają do udziału w Konkursie, uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi
związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne
osoby.
6. Aby wziąć udział w Konkursie, należy zgłosić swoją drużynę do udziału w konkursie: przez
formularz on line umieszczony na stronie Żywieckiej Fundacji Rozwoju albo osobiście w dniu
konkursu w godz. 14:30 – 14:45 wypełniając formularz zgłoszeniowy.
7. Udział w Konkursie i podanie danych związanych z udziałem w Konkursie jest całkowicie
dobrowolne, jednakże konieczne do wzięcia w nim udziału.
§3
ZASADY PRZYZNAWANIA
1. W ramach Konkursu nagroda zostanie przyznana 1 drużynie, która udzieli największej ilości
poprawnych odpowiedzi podczas trwania konkursu.
2. W sytuacji, gdy etap I nie wyłoni jednej zwycięskiej drużyny (drużyny uzyskają jednakową
punktację), przewidziany jest etap II (krótkiego pojedynku pytanie- odpowiedź, aż do
wyłonienia zwycięzcy).
§4
NAGRODY
1. Nagrodą w konkursie ma formę rzeczową.
2. Nagroda będzie wręczona w dniu konkursu, po zakończeniu obrad jury i ogłoszeniu wyników.
3. Uzyskana w Konkursie Nagroda nie przekracza wartości 2000 zł brutto i jest zwolniona z podatku
dochodowego od osób fizycznych zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt. 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991
roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2032 z późn.zm.).

www.zfr.org.pl

§5
DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW
1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Dane osobowe będą
przetwarzane jednorazowo w celach związanych przedmiotowo z Konkursem, w celach
związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu, sprawozdawczością podatkową i
księgową.
2. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do danych i ich poprawiania oraz żądania usunięcia.
Administrator informuje, że podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla wzięcia udziału
w Konkursie.
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§6
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Naruszenie przez Uczestnika któregokolwiek z postanowień niniejszego regulaminu, a w
szczególności podanie nieprawdziwych danych osobowych, złożenie nieprawdziwych
oświadczeń, naruszenie przepisów prawa lub dobrych obyczajów w związku z uczestnictwem w
Konkursie upoważnia Organizatorkę do wyłączenia Osób Uczestniczacych z Konkursu oraz
powoduje utratę prawa do Nagrody, nawet w przypadku spełnienia innych wymagań
przewidzianych postanowieniami niniejszego regulaminu.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności, jeśli na skutek wadliwego działania innych
podmiotów (np. przedsiębiorstwa telekomunikacyjnego lub administratora sieci komputerowej,
wadliwości działania łączy internetowych lub oprogramowania lub sprzętu komputerowego
Uczestnika) lub działania siły wyższej nie będzie mógł się wywiązać z całości lub części
obowiązków nałożonych na niego niniejszym regulaminem.
Wszelkie reklamacje z tytułu organizowanego Konkursu mogą być składane do Organizatora w
dniu konkursu, nie później niż do 2h po rozstrzygnięciu konkursu. Reklamacja powinna zawierać
dane Uczestnika (imię i nazwisko, adres do korespondencji), a także żądania
Uczestnika/Uczestniczki oraz ich szczegółowe uzasadnienie. Za datę wniesienia reklamacji
uważa się datę jej złożenia.
Organizator, w terminie 14 (czternaście) dni od otrzymania reklamacji rozpatrzy zgłoszoną
reklamację i pisemnie poinformuje zgłaszającego ją o zajętym stanowisku wskazując
uzasadnienie swojej decyzji.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu
cywilnego.
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