
Regulamin konkursu wiedzy 
„Sympatyczny quiz ekologiczny” 

w ramach projektu „Wirtualne życie, realne problemy środowiska”  
- razem dla ekologii w Gminie Kozienice 

 
Regulamin konkursu 
1. Organizatorem konkursu z nagrodami jest Gmina Kozienice i Kozienicki Dom Kultury  

im. Bogusława Klimczuka.  
2. Partnerem konkursu jest Enea Wytwarzanie. 
3. Konkurs odbywa się w ramach projektu „Wirtualne życie, realne problemy środowiska” - razem 

dla ekologii w Gminie Kozienice, realizowanego przez Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława 
Klimczuka we współpracy z Eneą Wytwarzanie. 

4. Konkurs prowadzony jest za pośrednictwem serwisu społecznościowego Facebook działającego 
pod adresem https://www.facebook.com/ (dalej Serwis Facebook). 

5. Konkurs rozpoczyna się dnia 4 września 2020 r., o godz. 18.00, z chwilą ogłoszenia na stronie 
grupy pn. „Kulturalna grupa KDK” prowadzonej przez Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława 
Klimczuka w Serwisie Facebook pod adresem: https://www.facebook.com/groups/grupakdk  
i trwa do czasu jego rozstrzygnięcia w dniu 8 września 2020 r., o godz. 17.00. 

6. Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne. Do konkursu można przystąpić w każdym momencie 
jego trwania. 

7. Uczestnikiem konkursu mogą być osoby powyżej 13. roku życia – zgodnie z regulaminem Serwisu 
Facebook, konto na portalu mogą posiadać osoby, które ukończyły 13 lat. 

8. Uczestnikiem konkursu może być każdy mieszkaniec miasta i gminy Kozienice. Jeżeli dany 
uczestnik nie należy do grupy pn. „Kulturalna grupa KDK”, podczas swojego zgłoszenia powinien 
podać link do swojego konta na Serwisie Facebook. 

9. Udział w konkursie polega na rozwiązaniu testu wiedzy, składającego się z 20 pytań,  
a następnie wysłaniu odpowiedzi na adres: sekretariat@dkkozienice.pl, najpóźniej  
do dnia 6 września, do godz. 21.00. W temacie wiadomości należy wpisać „Sympatyczny quiz 
ekologiczny”. Test wiedzy zostanie opublikowany w formie postu w grupie pn. „Kulturalna grupa 
KDK”. Odpowiedzi należy wysyłać wg wzoru: 1a, 2b, 3c, … 

10. Każdy uczestnik konkursu może wysłać jedno zgłoszenie konkursowe w formie jednej wiadomości 
elektronicznej. 

11. Komisja konkursowa, wybrana spośród pracowników Kozienickiego Domu Kultury im. Bogusława 
Klimczuka, wskaże maksymalnie pięć zgłoszeń, które zostaną nagrodzone. Laureatami konkursu 
będą autorzy pierwszych pięciu bezbłędnych zgłoszeń (poprawne odpowiedzi na wszystkie  
20 pytań), a w przypadku ich braku – pięć osób, które uzyskają najwyższy wynik (decyduje 
kolejność zgłoszeń). 

12. Nagrodą w konkursie są butelki filtrujące, a także gadżety KDK oraz gadżety przekazane  
przez partnera konkursu – Eneę Wytwarzanie. Każdy zwycięzca (maksymalnie 5 osób) otrzyma  
po jednym zestawie nagród. 

13. Wyniki konkursu zostaną opublikowane, w formie protokołu, dnia 8 września 2020 r. na stronie 
internetowej www.dkkozienice.pl. Dodatkowo lista laureatów oraz poprawne odpowiedzi 
zostaną opublikowane dnia 8 września 2020 r., o godz. 17.00 w Serwisie Facebook, w grupie pn. 
„Kulturalna grupa KDK”. 

14. Zwycięzcy o sposobie odebrania nagrody zostaną poinformowani w indywidualnej wiadomości 
wysłanej drogą elektroniczną na adres podany w zgłoszeniu konkursowym. 

15. Udział w konkursie jest równoznaczny z zapoznaniem się z regulaminem konkursu i akceptacją 
jego treści, a także wyrażeniem zgody przez osoby uczestniczące na przetwarzanie przez 
organizatora ich danych osobowych niezbędnych do realizacji konkursu 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 (RODO) oraz Ustawą 
o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781). Kozienicki 
Dom Kultury im. B. Klimczuka, z siedzibą przy ul. Warszawskiej 29, 26-900 Kozienice, jako 
administrator danych osobowych zapewnia danym osobowym pełną ochronę przez zastosowanie 
technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa wynikających z przepisów prawa. 
Podanie  danych jest dobrowolne, jednakże udział w konkursie bez ich podania nie jest możliwy. 
Dane nie będą udostępniane żadnym innym podmiotom. Osobie, której dane dotyczą, 
przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Każdemu kto uzna,  
że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO przysługuje prawo wniesienia skargi 
do prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane nie będą przetwarzane w sposób 
zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. W sprawach związanych  
z przetwarzanymi danymi osobowymi można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych: 
- listownie – na adres administratora danych osobowych; 
- e-mail: iod@dkkozienice.pl. 

16. Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji Regulaminu. 


