Regulamin Quizu Wiedzy o Spółkach Komunalnych na
III JELENIOGÓRSKIM PIKNIKU MIEJSKIM dnia 19.09.2021 r.
Organizatorami pikniku są:
1.
2.
3.
4.
5.

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK” Sp. z o.o.
Termy Cieplickie Sp. z o.o.
Miejski Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o.
Urząd Miasta w Jeleniej Górze

zwani dalej Organizatorem.
§1
Warunki wzięcia udziału w Quizie Wiedzy o Spółkach Komunalnych
Quiz Wiedzy o Spółkach Komunalnych składa się z dwóch etapów:
a) I etap – losowanie 3 osób, które wezmą udział w II etapie.
b) II etap – Quiz Wiedzy o Spółkach Komunalnych w formie testu.
2. Osoba chętna do wzięcia udziału w Quizie jest zobowiązana do wrzucenia losu z nadrukowanym
numerem do pojemnika znajdującego się na stanowisku Urzędu Miasta, opatrzonego informacją
,,Zostań zwycięzcą Quizu”.
3. Los z nadrukowanym numerem stanowi integralną część karnetu opatrzonego tym samym numerem,
który można otrzymać nieodpłatnie od Organizatora w dniu pikniku.
4. Organizator przygotował 1000 szt. karnetów i będą one wydawane uczestnikom do wyczerpania
tej ilości.
5. Wrzucony los będzie uznany za ważny, o ile na odpowiadającym mu karnecie jest zebrany komplet
pieczątek.
6. Pieczątkę można otrzymać na stanowiskach Organizatora. Warunki otrzymania pieczątki będą
przedstawione na poszczególnych stoiskach.
7. W losowaniu nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, bezpośrednio związani z organizacją
III Jeleniogórskiego Pikniku Miejskiego.
8. W Quize Wiedzy o Spółkach Komunalnych mogą brać udział jedynie osoby pełnoletnie.
9. W II etapie Quizu uczestnik ma za zadanie rozwiązać test, który składa się z 12 pytań.
10. Do każdego pytania przypisane są 4 odpowiedzi, spośród których tylko jedna jest prawidłowa.
11. Czas jaki został przewidziany na rozwiązanie testu to 5 min.
12. Za każdą prawidłowo zaznaczoną odpowiedź uczestnik otrzymuje 1 pkt., a łączna maksymalna ilość
punktów z testu może wynosić 12 pkt.
13. Konkurencję wygrywa zawodnik z największą ilością punktów.
14. W przypadku wystąpienia remisu, uczestnicy zostaną zakwalifikowani do rundy dodatkowej, w której
należy rozwiązać test, który składa się z 4 pytań - do każdego przypisane są 4 odpowiedzi, spośród
których tylko jedna jest prawidłowa.
15. Czas jaki został przewidziany na rozwiązanie testu – dogrywki to 1 minuta.
16. Za każdą prawidłowo zaznaczoną odpowiedź uczestnik otrzymuje 1 pkt., a łączna maksymalna ilość
punktów z testu – dogrywki może wynosić 4 pkt.
17. Konkurencję wygrywa zawodnik z największą ilością punktów.
1.

§2
Nagroda rzeczowa
1. Nagrodą w konkursie jest pobyt dla 2 osób w hotelu VIENNA HOUSE AMBER BALTIC
MIEDZYZDROJE (pobyt obejmuje 2 noclegi ze śniadaniami). Pobyt należy zrealizować do końca 2022
roku. Uroczyste wręczenie nagrody nastąpi 2 października na Placu Ratuszowym.

§3
Dane osobowe uczestników konkursu
1. Udział w Quizie Wiedzy o Spółkach Komunalnych podczas „II Jeleniogórskiego Pikniku Miejskiego
jest równoznaczny z udzieleniem nieodpłatnej zgody na wykorzystanie wizerunku utrwalonego
podczas Quizu jak i w trakcie imprezy. Dane osobowe Uczestników będą wykorzystywane zgodnie z
ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 1000 z 2018 r.). w celach
związanych
z
uczestnictwem
w
imprezie.
Dane
osobowe
są
zbierane
na zasadzie dobrowolności.
2. Administratorem danych podanych przez Uczestnika Quizu Wiedzy o Spółkach
Komunalnych zwanego dalej Quizem jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK” Sp.
z o.o. z siedzibą w Jeleniej Górze Pl. Piastowski 21
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu:
a. udziału i przeprowadzenia Quizu, wręczenia nagród, (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f
RODO)
b. wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, np. rozliczeń podatkowych
(podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit c RODO)
c. dochodzenia roszczeń związanych z organizacją Quizu (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f
RODO)
4. Podanie danych osobowych przez Uczestników jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia
udziału w Quizie. Konsekwencją niepodania danych osobowych Uczestnika będzie brak możliwości
udziału w Quizie.
5. Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji opisanych powyżej celów. W zależności
od podstawy prawnej będzie to odpowiednio:
a. czas organizacji Quizu,
b. czas wykonywania obowiązków prawnych oraz czas, w którym przepisy prawa nakazują
przechowywać dane, np. przepisy podatkowe,
c. czas, po którym przedawnią się roszczenia związane z organizacją Quizu,
d. czas do momentu wycofania zgody,
e. czas do momentu wyrażenia sprzeciwu, gdy podstawą przetwarzania jest prawnie
uzasadniony interes.
6. Osoby, których dane osobowe przetwarza Administrator, mają prawo:
a. złożyć wniosek o dostęp do danych osobowych (informację o przetwarzanych danych
osobowych oraz kopię danych),
b. złożyć wniosek o sprostowanie danych osobowych,
c. złożyć wniosek o usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych osobowych,
d. przenieść dane do innego administratora (na zasadach określonych w RODO),
e. wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych, gdy podstawą przetwarzania jest prawnie
uzasadniony interes,
f. wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie
danych osobowych narusza przepisy RODO.
7. Udzielona zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być wycofana w każdym czasie.
8. Administrator będzie udostępniać dane osobowe innym odbiorcom w zakresie wskazanym w ust. 2
lit. a powyżej, a zatem skala odbiorców może być trudna do oszacowania. Administrator będzie mógł
przekazywać dane osobowe podmiotom zewnętrznym, które w ramach powierzenia przetwarzania
danych przetwarzają dane osobowe na rzecz
9. Dane osobowe laureatów Quizu zgodnie z postanowieniami Regulaminu, mogą być przekazane
fundatorom nagród w celu dopełnienia wymogów formalnych związanych z przekazaniem nagród.
10. Administrator nie przetwarza danych osobowych uczestników w sposób opierający się wyłącznie na
zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
11. W zakresie przetwarzania danych osobowych, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy
za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@wodnik.net.pl

§4
Komisja przeprowadzająca Quiz Wiedzy o Spółkach Komunalnych
1. W skład komisji wchodzi 4 przedstawicieli Organizatora.
2. Zadaniami komisji są:
a) techniczne zorganizowanie i przeprowadzenie losowania osób, które wezmą udział
w Quizie,
b) rozpatrywanie i rozstrzyganie wszelkich spraw spornych,
c) zarządzenie ponownego losowania w przypadku nieobecności osoby wylosowanej lub
wylosowania nieważnego losu,
d) sprawdzenie oraz ocenę poprawnych odpowiedzi Quizu.
e) nadzorowanie formalności związanych z przekazaniem nagrody.
3. Komisja zostaje rozwiązana z chwilą przyznania nagrody.
§5
Losowanie uczestników Quizu Wiedzy o Spółkach Komunalnych
1. Losowanie uczestników Quizu odbędzie się dnia 19.09.2021 r. o godz. 17:00 na scenie podczas
- III Jeleniogórskiego Pikniku Miejskiego.
2. Do wyciągnięcia losów z pojemnika może być wybrana osoba z widowni.
3. Po wyciągnięciu losu z pojemnika, prowadzący odczyta znajdujący się na nim numer, powtarzając tę
informację po około 10 sekundach. Jeśli po następnych 10 sekundach osoba nie zgłosi się, losowanie
odbędzie się ponownie.
4. Los osoby, która nie zgłosiła się do prowadzącego w czasie określonym w pkt. 3, nie bierze udziału
w kolejnych losowaniach.
§6
Warunki odbioru nagrody
1. Warunkiem odbioru nagrody jest zgłoszenie się do prowadzącego w czasie określonym
w §5 pkt. 3 z oryginalnym karnetem oznaczonym wylosowanym numerem, zawierającym komplet
pieczątek oraz zdobycie największej liczby punktów spośród wszystkich uczestników
zakwalifikowanych do II etapu Quizu Wiedzy o Spółkach Komunalnych.
2. Nagroda zostanie wręczona 2 października na Placu Ratuszowym.
3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i jest warunkiem odebrania nagrody
co określa §3 pkt. 4.
4. Nagroda zostanie przekazana zgodnie z obowiązującym prawem podatkowym. Wszystkie koszty
związane z podatkiem pokrywają Organizatorzy.

§7
Postanowienia końcowe
1. Niniejszy regulamin podlega publikacji na stronie internetowej: www.termycieplickie.pl,
www.mpgk.jgora.pl, www.wodnik.net.pl, www.mzk.jgora.pl oraz jest dostępny podczas III
Jeleniogórskiego Pikniku Miejskiego u Organizatora.
2. Przystąpienie
do
Quizu
Wiedzy
o
Spółkach
Komunalnych
jest
równoznaczne
z akceptacją niniejszego regulaminu.
3. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez
Organizatora w celu przeprowadzenia konkursu oraz wydania nagrody.
4. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.

