
Regulamin konkursu „Biało-czerwone sukcesy na Letnich Igrzyskach 
Olimpijskich” 

 
 

§1 . Postanowienia ogólne. 
 
1. Organizatorem konkursu jest Fundacja Lubelska Manufaktura Inspiracji, ul. Montażowa 16, 20-214 
Lublin, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000492309  
 
2. Konkurs prowadzony jest na portalu Quizizz poprzez udostępniony kod i link na fanpage’u Centrum 
Historii Sportu w Lublinie, Kroniki Sportu w Lublinie. Termin na udzielanie odpowiedzi od 1 do  5 
września 2021 r. do godz. 23.59. 
 
3. Celem konkursu jest: 
- popularyzacja historii sportu i idei olimpijskiej, 
- popularyzacja wiedzy o historii pieniądza, 
- popularyzacja instytucji Centrum Historii Sportu w Lublinie, 
- popularyzacja funkcji emisyjnej Narodowego Banku Polskiego. 
 
4. Fundatorzy nagród : 
- Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Lublinie (srebrne monety kolekcjonerskie „Polska 
Reprezentacja Olimpijska Tokio 2020”), 
- Centrum Historii Sportu w Lublinie (zestaw nagród), 
- Lubelska Kronika Sportu (zestaw nagród), 
- AZS UMCS Lublin (zestaw nagród). 
 
5. Konkurs nie jest stworzony, administrowany, wspierany ani sponsorowany przez Facebook. 
Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc. Serwis Facebook stanowi 
platformę komunikacji z potencjalnymi oraz zgłaszającymi się do konkursu uczestnikami oraz 
publikacji wyników konkursu. 
 
6. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora i Fundatorów nagród oraz inne osoby 
współpracujące przy organizacji Konkursu, jak również członkowie rodzin w/w pracowników i 
współpracowników. 
 
7. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora jego 
danych osobowych w celu realizacji i rozstrzygnięcia konkursu oraz wydania nagrody oraz w celach 
marketingowych Organizatora, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 
2018 r. (Dz.U. 2018 poz. 1000). Administratorem danych jest Organizator Konkursu. 
 
8. Podanie danych jest dobrowolne, jednak odmowa podania Organizatorowi danych niezbędnych do 
przekazania nagrody powoduje rezygnację /usunięcie/ z udziału w konkursie przez Uczestnika. 
 
9. Konkurs prowadzony na podstawie Regulaminu nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem 
wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z 
dnia 19.11.2009 o grach hazardowych (Dz. U. 2018.165 j.t.). 
 
10. Regulamin konkursowy dostępny jest w poście na FB Centrum Historii Sportu w Lublinie, 
Lubelskiej Kronice Sportu. 
 

 



§2. Uczestnicy konkursu, zasady i nagrody 
 

1. Uczestnikiem Konkursu może być jedynie osoba fizyczna, w wieku 12-26 lat, która najpóźniej w dniu 
zakończeniu konkursu (5 września 2021 r.) nie ukończyła 26 roku życia. 
 
2. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika regulaminu w całości i 
zobowiązaniem do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdzeniem, iż Uczestnik 
spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie. 
 
3. Uczestnictwo w Konkursie jest możliwe w terminie od 1 do 5 września 2021 roku, po bezpłatnym 
zarejestrowaniu na portalu https://quizizz.com . Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest 
bezwzględne zastosowanie swojego adresu e-mail jako loginu/nazwy do aplikacji/platformy Quizizz. 
Jedna osoba może podać tylko jeden adres e-mail. Nie ma możliwości poprawiania nadanej raz nazwy 
w ramach konkursu . Wykorzystanie kilku adresów e-mail przez tą samą osobę będzie podstawą do jej 
dyskwalifikacji.  
 
4. Uczestnicy mogą wziąć jednorazowy udział w quizie składającym się z zestawu pytań konkursowych. 
Niedozwolony jest kilkukrotny udział tej samej osoby w Konkursie.    
 
5. Zadaniem Uczestnika jest wskazanie poprawnych odpowiedzi w jak najkrótszym czasie, za które 
przydzielane są punkty. 
 
6. Odpowiedź należy składać od 1 września do 5 września 2021 r., do godziny 23.59. 
  
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, 
serwerów, błędów urządzeń lub występujących w trakcie używanych aplikacji i programów. 
 
8. Uczestnicy, którzy zdobędą najwyższą liczbę punktów i zostaną zweryfikowani przez Komisję 
Konkursową mają prawo do odbioru zestawu nagród. Decyzję o przyznaniu nagrody po analizie 
działania uczestników i uzyskanych przez nich wyników podejmuje Komisja Konkursowa. 
 
9. Laureaci Konkursu w ciągu 10 dni od zakończenia Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i 
warunkach odbioru za pośrednictwem wiadomości prywatnej (mailowej). Powiadomienie będzie 
przekazane w ramach adresu wskazanego przez uczestnika w jego nazwie nadawanej w ramach 
rejestracji na platformie Quizizz .  
 
10. Warunkiem otrzymania nagrody jest przesłanie w wiadomości mailowej (zwrotnie) w ciągu 
następnych 5 dni na adres Centrum Historii Sportu w Lublinie danych: 
a. imię i nazwisko 
b. adres korespondencyjny 
c. numer telefonu 
d. potwierdzenia osobistego odbioru nagrody w wyznaczonym terminie 
e. zgody na przetwarzanie danych osobowych Laureata konkursu (skan), uwzględniającym także 
publikację jego wizerunku wraz z imieniem i nazwiskiem.  
  
11. Laureatom nie przysługuje uprawnienie do zastrzegania szczególnych właściwości nagrody, 
wymiany na jej równowartość pieniężną, ani przekazania prawa do nich osobom trzecim. 
 
12. Nagrody zostaną przekazane laureatom Konkursu  po osobistej prezentacji dokumentu 
potwierdzającego/weryfikującego przekazane wcześniej dane osobowe. W momencie odbioru nagród 
Laureat przekazuje oryginał wcześniej przesłanego skanu zgody organizatorowi na publikowanie 

https://quizizz.com/


danych osobowych (imienia i nazwiska wraz z wizerunkiem/zdjęciem). Odmowa lub brak zgody na 
przekazanie tych danych uniemożliwia wydanie nagrody. 
 
13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników 
Konkursu, skutkujących brakiem możliwości przekazania nagród, z przyczyn leżących po stronie 
Uczestnika, w szczególności, jeśli ten nie podał prawidłowych danych osobowych lub adresowych, a 
także w przypadku podania niepełnych lub nieaktualnych danych. W takich przypadkach nagroda nie 
będzie wydana takiej osobie. 

14. Oficjalne wyniki Konkursu zostaną ogłoszone do 22 września 2021 r. na profilu FB Centrum Historii 
Sportu w Lublinie oraz Kroniki Sportu w Lublinie. 
 
15. Pytania konkursowe przygotowane są na podstawie informacji powszechnych i ogólnodostępnych, 
możliwych do odnalezienia w zasobach Internetu w tym: www.wikipedia.org; www.olimpijki.pl; 
www.kronikasportu.lublin.eu; www.azs.umcs.pl.  

 
§3. Dane osobowe 

 
1. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora jego danych 
osobowych w celu realizacji i rozstrzygnięcia konkursu oraz wydania nagrody oraz w celach 
marketingowych Organizatora, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r 
(Dz.U. 2018 poz. 1000). Uczestnik swoje dane podaje na zasadzie dobrowolności, Administratorem 
danych jest Organizator Konkursu. 
 
2. Organizator informuje, że zgodnie z art. 24 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88), dalej 
zwanego „RODO”, administratorem danych osobowych udostępnionych w ramach Konkursu jest 
Organizator Konkursu – Fundacja Lubelska Manufaktura Inspiracji (dalej zwanym „Administratorem”). 
 
3. Uczestnicy Konkursu przystępując do niego wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Administratora 
następujących danych osobowych należących do kategorii danych zwykłych: imię i nazwisko, adres do 
korespondencji (w tym e-mail), numer telefonu . 
 
4. Uczestnicy Konkursu przyjmują do wiadomości, że podanie danych osobowych w zakresie 
określonym w ust. 2 jest dobrowolne, jednakże konieczne do nagród w Konkursie. 
 
5. Uczestnik przystępując do Konkursu, wyraża akceptację/zgodę na stosowanie się do zapisów 
Regulaminu, w tym do publikacji danych osobowych (wizerunek oraz imię i nazwisko) w przypadku 
otrzymania nagrody w Konkursie. Powyższe dotyczy osób niepełnoletnich w oparciu o zgodę 
opiekunów prawnych.  
 
7. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Lubelska Manufaktura Inspiracji. Kontakt do 
inspektora ochrony danych osobowych w zakresie przetwarzania danych osobowych uczestników 
Konkursu jest możliwy poprzez e-mail: pawel.markiewicz@mosir.lublin.pl. 
 
8. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu 
dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu. Dane osobowe 
Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do 
przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród jego Laureatom. Podstawą przetwarzania tych danych 
będzie więc uzasadniony interes realizowany przez Organizatora, który nie narusza praw i wolności 
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osoby, której dane dotyczą (z zastrzeżeniem warunków przetwarzania danych przez Facebook).8. Dane 
osobowe osób, o których mowa w ust. 2, będą przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 6 
ust.1 lit. a) RODO jedynie w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zadań Administratora danych 
osobowych związanych z realizacją Konkursu. 
 
9. Do zakończenia Konkursu (wydania nagród) uczestnik Konkursu /opiekuni prawni małoletnich 
uczestników mogą cofnąć zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach związanych z 
prowadzeniem Konkursu, przesyłając wiadomość tekstową „Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych” 
na adres e-mail wskazany w Regulaminie w §3 pkt.7. W treści wiadomości należy podać nazwę 
Konkursu oraz wskazać jakiego uczestnika dotyczy/jakich danych osobowych. Cofnięcie zgody jest 
równoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie oraz utratą prawa do nagrody. Cofnięcie zgody nie 
ma wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania danych osobowych przez 
Organizatora. 
 
10. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści jego danych osobowych, ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich 
przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Usunięcie lub ograniczenie przetwarzania 
danych powoduje wykreślenie uczestnika z Konkursu, w tym brak możliwości wydania nagrody. 
 
11. W oparciu o dane osobowe Uczestników Konkursu, Administrator nie będzie podejmował 
zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu RODO. 
 
12. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej w 
rozumieniu RODO. 
 
13. Uczestnikom Konkursu w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych przysługuje prawo do 
wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 
§4.Reklamacje 

 
1. Reklamacje związane z Konkursem mogą być kierowane do Organizatora wyłącznie 
poprzez informację e-mail: pawel.markiewicz@mosir.lublin.pl , w terminie 3 dni od chwili udziału 
uczestnika w Konkursie. 
 
2. Reklamacja powinna zawierać określenie: nazwy uczestnika - adresu skrzynki mailowej, nazwy 
uczestnika (imienia i nazwiska osoby składającej reklamację), jak również szczegółowego opisu sprawy 
ze wskazaniem żądań uczestnika. 
 
3. Spory i reklamacje odnoszące się i wynikające z udziału w Konkursie będą rozstrzygane przez 
Organizatora. Złożone przez uczestników/opiekunów prawnych reklamacje będą rozpatrywane nie 
później niż w terminie 5 dni roboczych od daty ich otrzymania. 
 
4. Zainteresowani uczestnicy zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji zwrotną informacja e-
mail, najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od daty rozpatrzenia reklamacji. 
 

 
§5.Postanowienia końcowe 

 
1. Organizator ponosi odpowiedzialność za organizację i treść Konkursu. 
 
2. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady uczestnictwa. 



 
3. W uzasadnionych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego 
Regulaminu. Zmiany do Regulaminu będą obowiązywać od momentu umieszczenia regulaminu w 
zmienionej formie na profilu FB Centrum Historii Sportu w Lublinie lub Lubelskiej Kronice Sportu. 
 
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, zastosowanie będą miały odpowiednie 
przepisy kodeksu cywilnego (Dz. U. 1964, nr 16, poz. 93 z późn. zm.). 
 
 

 

Grafika -  srebrna moneta okolicznościowa „Polska Reprezentacja Olimpijska Tokio 2021”,  

wyemitowana przez Narodowy Bank Polski, część z zestawu nagród dla 3 laureatów Konkursu 


