
Wrocław, 26.01.2021 r.

REGULAMIN GRY „QUIZY RODZINNE  online”

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem gry jest Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego, Pl. Dominikański
6, 50-159 Wrocław.

2.  Wszelkimi  sprawami  organizacyjnymi  zajmuje  się  WCRS:  Zespół  Wrocławskiej
Koncepcji Edukacyjnej, Wrocław.

3. Nazwa gry dla celów organizacyjnych oraz informacyjnych brzmi: „QUIZY RODZINNE
online”.

4. Gry „QUIZY RODZINNE  online” odbędą się od stycznia do grudnia 2021 r.

5. Regulamin stanowi podstawę przeprowadzenia Gry, określa prawa i obowiązki jego
uczestników,  a  także  warunki  na  jakich  odbywa  się  Gra  na  platformie
www.wke.wcrs.wroclaw.pl, onlinewcrs.wroclaw.pl, profilu społecznościowym  FB Akademii
Talentów i Uzdolnień oraz  na portalu społecznościowym Facebook WCRS.

6.  Przedmiotem GRY  jest  wyłonienie  zwycięzców – jednej  drużyny,  która  zdobędzie
największą ilość punktów podczas „QUIZY RODZINNE online”.

7. GRA odbywa się podczas wideokonferencji na ZOOM-ie i może być emitowana na żywo
na profilu portalu społecznościowego Facebook WCRS.

8. Regulamin Konkursu dostępny jest na portalu  www.wke.wcrs.wroclaw.pl  w siedzibie
Organizatora.

9. Organizator oświadcza, że Gra nie jest  w żaden sposób sponsorowana, popierana,
zarządzana  ani  powiązana  z  podmiotami  będącymi  właścicielami  serwisu
społecznościowego Facebook.

10.  Organizator  oświadcza,  że  GRY  „QUIZY  RODZINNE   online”   nie  są  grami
losowymi, loteriami fantowymi, zakładami wzajemnymi, loteriami promocyjnymi, grami,
których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia
19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.2009.201.1540 z późn. zm.).

§ 2. Cel GRY „QUIZY RODZINNE  online”

Celem GRY „QUIZY RODZINNE  online” jest:

a. promocja  Gminy  Wrocław  poprzez  zachęcenie  mieszkańców  do  wspólnego
zdobywania wiedzy o historii, geografii, przyrodzie itd. naszej gminy,

b. popularyzacja spotkań w gronie rodziny, rozwijanie i umacnianie więzi rodzinnych,

c. przekazywanie wiedzy lokalnej poprzez rozrywkę,

d. rozwijanie wiedzy i umiejętności artystycznych, 

e. rozwijanie zainteresowań, najbliższym otoczeniem, a przez to umacnianie tożsamości
i poczucia więzi z rodziną.

§ 3. Uczestnicy Konkursu

1.  Uczestnikami  Konkursu  mogą  być  osoby  fizyczne,  zamieszkałe  na  terytorium
Rzeczypospolitej  Polskiej,  mieszkające  w Gminie  Wrocław i  Aglomeracji  Wrocławskiej.
Osoby fizyczne, które nie uzyskały pełnoletności  do dnia poprzedzającego rozpoczęcie
GRY, mogą brać udział w Konkursie tylko za zgodą swoich rodziców lub przedstawicieli
ustawowych (opiekunów lub kuratorów) udzieloną poprzez Formularz zgłoszeniowy.
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2. Jako uczestnika rozumie się drużynę, w której skład wchodzą co najmniej 2 osoby z
zastrzeżeniem, że jedna drużyna składa się z „dwóch pokoleń lub „trzech pokoleń” (np.
mama i syn, babcia i wnuk).

3. Udział w Grze jest bezpłatny.

4. Przystąpienie do GRY jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w
całości.  Uczestnik  zobowiązuje  się  do  przestrzegania  określonych  w  nim  zasad,  jak
również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Grze.

§ 4. Zasady GRY „QUIZY RODZINNE  online”

1. Nad prawidłowym przebiegiem GRY  i przyznaniem nagród czuwa Organizator.

2.  Aby  przystąpić  do  Gry  należy:  zapoznać  się  z  Regulaminem  oraz  zapisać  się  w
Formularzu  zgłoszeniowym  (obowiązuje  kolejność  zgłoszeń)  dostępnym  na  stronie
www.wke.wcrs.wroclaw.pl.

3.  Uczestnicy  wypełniając  Formularz  zgłoszeniowy,  wyrażają  także  zgodę  na
transmitowanie turnieju z ich wizerunkiem i dźwiękiem na Facebooku lub innej platformie
wskazanej przez Organizatora.

4.  Przesłanie  Formularza  zgłoszeniowego  do  GRY  jest  jednoznaczne  z  uznaniem
warunków  niniejszego  Regulaminu,  poświadcza  fakt  zapoznania  się  z  nim  i  jego
akceptacji.

5. Wypełniony formularz należy przesłać najpóźniej na dzień przed każdym spotkaniem.

6. Uczestnicy, którzy zakwalifikowali się do GRY „QUIZY RODZINNE  online” zostaną
poinformowani o tym fakcie drogą mailową najpóźniej na dzień lub w dniu  przed każdym
spotkaniem.

8. Zakres tematyczny pytań to: nauka, propozycje artystyczne szeroko rozumiane (od
poezji, przez muzykę i taniec po popisy sceniczne), wiedzowe: historia (np. Wrocławia),
geografia/turystyka, tradycje, obyczajowość, inne...

9. Podczas GRY zakazane jest korzystanie ze wszelkich pomocy, które ułatwią poprawną
odpowiedź na pytanie Quizowe.

10. Rozstrzygnięcie GRY nastąpi bezpośrednio podczas turnieju.

11. Nazwa drużyny (zgodnie z danymi udostępnionymi przez Uczestników Organizatorowi
w  Formularzu  zgłoszeniowym)  zostaną  opublikowane  na  portalu
www.wke.wcrs.wroclaw.pl oraz w serwisie Facebook w osobnym poście.

12. Laureaci otrzymają mailową informację dotyczącą osobistego odebrania nagród.

§ 6. Nagrody

1. Laureaci GRY – zwycięska drużyna otrzyma dyplom oraz nagrodę. (Gra planszowa,
książki i inne upominki).

2.  Nagrodzonym  nie  przysługuje  prawo  do  żądania  ekwiwalentu  pieniężnego  za
przyznaną nagrodę.

3. Fundatorem nagród jest Organizator.

4. Rozstrzygnięcie GRY  nastąpi bezpośrednio podczas transmisji i zostanie opublikowane
na stronie  www.wke.wcrs.wroclaw.pl pl oraz na profilu „Akademii Talentów i Uzdolnień”
na portalu społecznościowym Facebook.

§ 7. Postanowienia końcowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo: przerwania, zmiany zasad lub unieważnienia GRY
bez  podania  przyczyny.  Informacja  o  ewentualnych  zmianach  będzie  publikowana  na
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stronie internetowej www.wke.wroclaw.pl oraz na profilu na profilu „Akademii Talentów i
Uzdolnień” na portalu społecznościowym Facebook.

2. Zgłoszenie uczestnictwa w Grze  „QUIZY RODZINNE  online” oznacza wyrażenie
przez Uczestnika Gry zgody na zamieszczenie niektórych danych wymienionych w § 8 (w
szczególności imienia i nazwiska/nazwy zespołu) we wszystkich materiałach, niezależnie
od formy ich wyrażenia, mających za przedmiot propagowanie Gry oraz relacje z jego
przebiegu na czas określony przez Organizatora.

3.  W  przypadku  naruszenia  Regulaminu  przez  Uczestnika,  Osoby  Odpowiedzialne
powołane  przez  Organizatora  mogą  go  wykluczyć  na  każdym  etapie  GRY  „QUIZY
RODZINNE  online”.

4. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

5. Zgłoszenie do GRY jest równoznaczne z akceptacją warunków zapisanych w niniejszym
Regulaminie.

6. Wszelkie informacje nt. niniejszej GRY „QUIZY RODZINNE  online” można uzyskać
We  Wrocławskim  Centrum  Rozwoju  Społecznego,  dział  Wrocławskiej  Koncepcji
edukacyjnej, tel. 71 77 24 903 lub 944, e-mail: bogumila.katkowska@wcrs.wroclaw.pl.

§ 8. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Klauzula informacyjna

Zgodnie  z  art.  13  ust.  1  i  2  Rozporządzenie  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) zwanego
dalej w skrócie „RODO”, informujemy, iż:

1. Administrator danych:

Administratorem  Pani/Pana  danych  osobowych  jest  Wrocławskie  Centrum  Rozwoju
Społecznego,  
z  siedzibą  we  Wrocławiu  (dalej:  my).  Może  się  Pan/Pani  z  nami  skontaktować  w
następujący sposób:

- listownie na adres: pl. Dominikański 6, 50-159 Wrocław

- przez e-mail: info@wcrs.wroclaw.pl 

- telefonicznie: tel. 71 77 24 900. 

2. Inspektor ochrony danych:

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych.  Jest  to  osoba, z  którą może Pan/Pani  się
kontaktować  we  wszystkich  sprawach  dotyczących  przetwarzania  Pani/Pana  danych
osobowych  oraz  korzystania  z  przysługujących  Pani/Panu  praw  związanych  z
przetwarzaniem danych. Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób:

- listownie na adres: pl. Dominikański 6, 50-159 Wrocław.

- przez e-mail: iod@wcrs.wroclaw.pl

3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu:

a) uczestnictwa Pani/Pana/dziecka w konkursie (imię, nazwisko, nr telefonu, adres email,
wiek,  miejscowość  zamieszkania)  –  podstawą  przetwarzania  jest  niezbędność
przetwarzania danych do zawarcia i wykonania GRY.

b) prowadzenia działalności promocyjno-marketingowej przez Administratora (wizerunek)
– podstawą przetwarzania jest wyrażona przez Panią/Pana zgoda.
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c) wypełnienia obowiązków dotyczących przechowywania i archiwizacji dokumentacji  –
podstawą  przetwarzania  jest  wypełnienie  obowiązku  prawnego  ciążącego  na
Administratorze.

4. Odbiorcy danych osobowych. W związku z przetwarzaniem danych w celach,  o
których mowa w pkt 3 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych i/lub danych osobowych
dziecka mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne
lub  działające  na  zlecenie  organów  władzy  publicznej,  w  zakresie  i  w  celach,  które
wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz inne podmioty, które na
podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem przetwarzają dane osobowe
na jego polecenie, w tym w szczególności dane zebrane za pomocą Formularza będą
zamieszczone na stronie www.wke.wroclaw.pl 

W  zakresie  publikacji  Pani/Pana  wizerunku  zarejestrowanego  podczas  GRY„QUIZY
RODZINNE   online” odbiorcami  mogą  być  osoby  mające  dostęp  do  materiałów
promocyjnych  i  informacyjnych  oraz  korzystające  z  sieci  Internet  oraz  portali
społecznościowych  (w  tym  w  szczególności  ze  stron  organizatora  GRY  oraz  portali
społecznościowych Facebook, YouTube).

5. Dane osobowe i wizerunek laureatów GRY „QUIZY RODZINNE  online” mogą
zostać  opublikowane”,  na  stronie  internetowej  www.wke.wroclaw.pl,  stronie  „QUIZY
RODZINNE  online” na portalu społecznościowym Facebook oraz na YouTube, a także
na stronie wke.wroclaw.pl, onlinewcrs.wroclaw.pl.

6.  Przechowywanie  danych. Pani/Pana  dane  osobowe  będą  przechowywane  przez
okres  niezbędny  dla  realizacji  celów,  w tym w szczególności  do  momentu  wycofania
zgody  na  przetwarzanie,  do  momentu  przedawnienia  roszczeń  oraz  wygaśnięcia
obowiązkowego okresu przechowywania dokumentacji wynikającego z przepisów prawa.

7. W zakresie przewidzianym przepisami prawa posiada Pani/Pan prawo do dostępu do
swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, oraz
prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

8. W przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy
RODO, posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie
danych spowoduje niemożność uczestnictwa w Grze „QUIZY RODZINNE  online”.

10.  Pani/Pana  dane  nie  będą  przedmiotem  zautomatyzowanego  podejmowania  decyzji,  w  tym
profilowania.


