
REGULAMIN TURNIEJU 

POWIAT SŁUPECKI- OD UTRATY DO ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI! 

Interaktywny turniej Quizspotter 

  

1. ORGANIZATOR KONKURSU 

 

Powiat Słupecki z siedzibą w Słupcy przy ul. Poznańskiej 20, 62-400 Słupca, pod patronatem Starosty 

Słupeckiego- Pana Mariusza Rogi. 

 

2. TERMIN I MIEJSCE KONKURSU 

• Turniej odbędzie się 8 października 2018 r. w Miejskim Domu Kultury w Słupcy,                             

ul. Traugutta 5., godz. 10.00. 

 

3. CEL ORAZ ZAKRES TEMATYCZNY TURNIEJU 

• Celem turnieju jest upowszechnianie i utrwalanie wiedzy historycznej związanej                                 

z niepodległością Polski. 

• Zakres tematyczny turnieju będzie obejmował: wydarzenia historyczne na terenie Powiatu 

Słupeckiego w okresie od utraty do odzyskania niepodległości (szczegółowy zakres literatury 

podany został w załączniku nr 1 do powyższego Regulaminu). 

4. UCZESTNICTWO W KONKURSIE 

• Uczestnikami konkursu (graczami) mogą być wyłącznie osoby skierowane przez szkołę, która 

zgłosiła chęć wzięcia w nim udziału, przy czym każda ze szkół uczestniczących w konkursie 

zgłasza 10 graczy. 

 

5. PODSTAWOWE INFORMACJE ORGANIZACYJNE 

1. Każdy z graczy otrzyma na czas konkursu naładowane urządzenie (tablet) niezbędne do 

uczestnictwa w grze.  

2. Gracze przystępują do gry zapisując się z imienia i nazwiska. Następnie gracze dołączają do 

drużyny o nazwie swojej szkoły.  

3. Konkurs zostanie przeprowadzony w nowoczesnej formule Quizspotter, która umożliwia 

obserwowanie pytań, oraz ranking graczy na telebimie także przez widownię zgromadzoną w 

miejscu imprezy. 

4. Gra odbywa się równolegle w klasyfikacji indywidualnej i drużynowej. 

 

6. PRZEBIEG ROZGRYWKI I ZASADY GRY 

Na pytania prezentowane na ekranie należy indywidualnie odpowiedzieć, używając powierzonego 

tabletu. Odpowiedzi i aktualny wynik rywalizacji ukazują się na dużym ekranie po zakończeniu każdej 



rundy. Pytania będą prezentowane w formie czytanej (przez prowadzącego) oraz pisanej (na ekranie i 

na urządzeniach graczy).  

 

Gra polega na odpowiadaniu na pytania zadawane przez prowadzącego. Gracze mają 30 sekund na 

udzielenie odpowiedzi, licząc od momentu wyświetlenia pytania. Wybierają jedną odpowiedź z czterech 

zaproponowanych lub wstrzymują się od odpowiedzi. Rozgrywka trwa 21 rund. Wygrywa gracz oraz 

drużyny, które po 21 rundach zdobędą najwięcej punktów. W konkursie przewidziano I, II, III miejsca.  

 

W sytuacji remisu, który nie pozwala na rozstrzygnięcie miejsc od I, II lub III po 21 rundach, gracze o 

tym samym wyniku otrzymają dodatkowe pytanie.  

 

7. PUNKTACJA INDYWIDUALNA 

• Poprawna odpowiedź jest nagradzana punktami, zaś błędna karana ujemnymi. 

• Liczba punktów, które można zdobyć lub stracić (maksymalnie 100), zależy od czasu, w którym 

zostanie udzielona odpowiedź. 

• Dokładna stawka punktów do zdobycia za udzieloną odpowiedź zostanie pokazana na ekranie 

gracza po udzieleniu odpowiedzi na pytanie. 

 

8. PUNKTACJA DRUŻYNOWA (OPCJONALNIE) 

• Wynik każdej drużyny jest obliczany poprzez dodawanie lub odejmowanie ilości punktów 

uzyskanych lub straconych przez tego gracza, który udzielił najszybszej odpowiedzi w danej 

rundzie. 

 

9. SYTUACJE WYJĄTKOWE 

• Jeśli z przyczyn niezależnych, czy działania siły wyższej dojdzie do przerwania rozgrywki, gra 

zostanie wznowiona, a punkty uzyskane przez poszczególnych graczy w pierwszej grze zostaną 

doliczone po zakończeniu drugiej rozgrywki. 

10. NAGRODY 

• Organizatorzy przyznają nagrody główne dla osób, które zajmą miejsca od 1 do 3 oraz nagrodę 

dla szkoły za zajęcie pierwszego miejsca. 

• Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy 

2.  Informacja o rozstrzygnięciu turnieju zostanie ogłoszona natychmiast po zakończeniu gry. 

3.  Decyzje organizatorów są ostateczne i prawnie wiążące dla wszystkich uczestników.  

 

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Każdy Uczestnik przyjmuje do wiadomości i potwierdza, że akceptuje wszystkie warunki 

określone w niniejszym Regulaminie; 



 

Oświadczenie rodziców (prawnych opiekunów) ucznia 

 

Oświadczenie jest niezbędne do udziału dziecka w Turnieju: POWIAT SŁUPECKI- OD 

UTRATY DO ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI! 

 

Ja, niżej podpisany/a 

......................................................................................................................  

(imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego) zameldowany/a w 

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................ 

(ulica, numer domu i mieszkania, kod pocztowy, miejscowość rodzica/opiekuna prawnego) 

oświadczam, że w stosunku do syna/córki 

......................................................................................................................  

(imię i nazwisko syna/córki)  

 

1. wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie swoich danych 
osobowych, jak  i danych syna/córki wyłącznie dla potrzeb Turnieju, 
zgodnie z art. 13 ust. 1   i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dziennik Urzędowy Unii 
Europejskiej 4.5.2016 PL).  

2. wyrażam zgodę na nieodpłatne użycie wizerunku syna/córki na 
fotografiach dokumentujących przebieg Turnieju w celach edukacyjnych 
i promocyjnych związanych z organizacją Turnieju. 

3. zapoznałem/am się z regulaminem i akceptuję wszystkie jego 
postanowienia.  

 

 

                                                                       ……………………………………………             

…………………………………………… 

(miejscowość i data)    (podpis rodzica/opiekuna prawnego)  

 

 

 

 

 

 

 

 



INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH 

OSOBOWYCH 

 

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

 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, dalej: 

Rozporządzenie) Starostwo Powiatowe w Słupcy informuje o zasadach przetwarzania danych osobowych: 

 

I.  Administrator danych. 

Administratorem danych jest Starosta Słupecki, którego siedziba mieści się w Słupcy 

( 62-400)   przy ul. Poznańskiej 16   tel.: 63 275 86 00   adres e-mail:  powiat@powiat-slupca.pl 

II. Inspektor Ochrony Danych.  

W Starostwie Powiatowym został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować 

poprzez adres poczty elektronicznej: iod@powiat-slupca.pl lub pisemnie na adres Starostwa Powiatowego  

w Słupcy.  

Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania 

danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych 

 

III. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych. 

Pani/Pan dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu- na podstawie  

art. 6 ust. 1 lit c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. 

IV. Informacja o okresach przetwarzania danych osobowych. 

Starostwo Powiatowe w Słupcy będzie przechowywał Pani/Pana dane osobowe w czasie określonym przepisami 

prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną. (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów  

z dnia 18 stycznia 2011 roku  w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów  

akt oraz instrukcji  w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych).  

 

V. Informacja o odbiorcach danych osobowych. 

Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych 

będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa. 

VI. Prawa osoby, której dane dotyczą. 

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, prawo żądania  

ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania na warunkach wynikających  

z Rozporządzenia. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma 

Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi 

do organu nadzorującego przestrzeganie Rozporządzenia Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  

w sytuacji, gdy istnieje podejrzenie, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie. 

 

VII. Przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego. 

Starostwo Powiatowe w przypadkach uzasadnionych i koniecznych, w związku z określonymi przepisami prawa 

Pani/Pana, a także w przypadkach, gdy transfer danych osobowych jest konieczny przekaże Pani/Pana dane 

osobowe do organizacji międzynarodowych lub udostępni Pani/Pana dane osobowe podmiotom mającym 

siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG). 

 

       VIII.  Obowiązek podania danych osobowych. 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem ustawowo określonych 

uprawnień i obowiązków Starostwa Powiatowego związanych z wykonywaniem czynności administracyjnych. 

W zakresie w jakim dane osobowe są zbierane na podstawie Pani/Pana zgody, podanie danych osobowych jest 

dobrowolne.  
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