Quiz wiedzy o Toruniu
Regulamin

1. Organizatorem Quizu jest Centrum Kultury Dwór Artusa w Toruniu, Rynek Staromiejski 6, 87100 Toruń, NIP: 956 235 80 13 (dalej: Organizator), przy współudziale Urzędu Miasta Torunia,
Wały Generała Sikorskiego 8, 87-100 Toruń, NIP: 879 000 10 14.
2. Quiz odbędzie się w dniach 16-18.01.2021 roku.
3. Quiz jest formą rozrywki intelektualnej, polegającej na udzielaniu odpowiedzi przez Uczestnika
na pytania umieszczone w specjalnym formularzu znajdującym się na stronie: www.torun.pl i
www.artus.torun.pl.
4. Warunki i zasady Quizu określają postanowienia niniejszego Regulaminu.
5. Quiz ma charakter otwarty, może w nim uczestniczyć każda osoba fizyczna, niezależnie od
wieku.
6. Uczestnikami Quizu nie mogą być pracownicy Organizatora, przez których rozumie się osoby
zatrudnione na podstawie dowolnego tytułu prawnego, w tym w ramach stosunku pracy lub
pozostające w stosunku cywilnoprawnym, jak również osoby, które uczestniczą bezpośrednio
w przygotowaniu Quizu.
7. Warunkiem uczestnictwa w Quizie jest posiadanie smartfona, tabletu, komputera lub innego
urządzenia elektronicznego z dostępem do Internetu.
8. Quiz składa się z 20 pytań dotyczących wiedzy o Toruniu.
9. Każde pytanie i odpowiedź przygotowane przez Organizatora potwierdzone jest źródłem
wiedzy oraz autorytetem eksperta. Tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa.
10. W dniach od 16.01.2021 od godziny 14.00 do 18.01.2021 do godziny 14.00 na stronie
internetowej www.torun.pl i www.artus.torun.pl znajdzie się specjalny formularz
umożliwiający udział w quizie. W konkursie biorą udział osoby, które w tym terminie wypełnią
quiz wyłącznie na podanych stronach.
11. Wszystkie pytania mają charakter zamknięty, udzielając odpowiedzi uczestnik wybiera jedną z
dostępnych odpowiedzi.
12. Pytania są takie same dla wszystkich Uczestników.
13. Za udzielenie prawidłowej odpowiedzi uczestnik otrzymuje jeden punkt. Za brak odpowiedzi
lub odpowiedź niepoprawną Uczestnik nie otrzymuje punktów.
14. W dniu 18.01.2021 Komisja Konkursowa wybierze 3 osoby, które w czasie trwania quizu
zdobyły największą liczbę punktów. W przypadku, gdy dwie osoby otrzymają taką samą liczbę
punktów - o zwycięstwie decyduje łączny czas udzielenia odpowiedzi na wszystkie pytania.
15. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o przyznaniu nagród przez ogłoszenie wyników w
dniu 18.01.2021 o godz. 18.00 za pomocą wiadomości przesłanej przez Organizatora na e-mail
podany przez Uczestnika w formularzu zgłoszeniowym.
16. Nagrodami w Quizie wiedzy o Toruniu są gadżety ufundowane przez Urząd Miasta Torunia oraz
Centrum Kultury Dwór Artusa w Toruniu.
17. Organizator zastrzega sobie możliwość powiększenia puli nagród. O ich rodzaju prowadzący
quiz informuje uczestników przed rozpoczęciem.
18. Uczestnictwo w quizie jest dobrowolne. Udział w grze jest jednoznaczny z akceptacją
niniejszego Regulaminu.

19. Nagrodzeni Uczestnicy Konkursu są zobowiązani pod rygorem utraty prawa do nagrody:
a. Najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych od momentu poinformowania o przyznaniu nagrody
podać swoje dane osobowe niezbędne do wydania nagrody tj. imię i nazwisko oraz e-mail
kontaktowy podany w zgłoszeniu i wyrazić zgodę na opublikowanie wyników konkursu
wraz z podaniem imienia, nazwiska i miejscowości.
b. W terminie 14 dni roboczych odebrać nagrodę z Centrum Kultury Dwór Artusa w Toruniu,
Rynek Staromiejski 6 w Toruniu i pokwitować odbiór nagrody na protokole odbioru ze
wskazaniem czytelnie imienia i nazwiska oraz daty odbioru nagrody, a w przypadku osoby
niepełnoletniej – pisemną zgodę opiekuna prawnego na udział w quizie.
20. Informacja o ochronie danych osobowych w Centrum Kultury Dwór Artusa w Toruniu dostępna
jest pod adresem: https://artus.torun.pl/kontakt
21. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, rozstrzygnięcia dokonuje Organizator, czyli
Miasto Toruń i Centrum Kultury Dwór Artusa w Toruniu.
22. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie w zakresie w jakim nie wpłynie to
na pogorszenie praw Uczestników Konkursu. Wszelkie zmiany wchodzą w życie od momentu
opublikowania Regulaminu w Internecie.
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