
Regulamin internetowego konkursu Quiz z Norwidem 

 

Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem konkursu Quiz z Norwidem (dalej jako Konkurs) jest 

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida w Wyszkowie, 

zwana dalej Organizatorem. 

2. Celem Konkursu jest uczczenie ogłoszenia roku 2021 Rokiem Cypriana 

Kamila Norwida oraz popularyzacja wiedzy na temat Poety. 

3. Organizator zastrzega sobie prawa do: a) wprowadzania zmian 

w regulaminie Konkursu, o czym zobowiązuje się poinformować 

uczestników b) odstąpienia od organizowania Konkursu c) rozstrzygania 

w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami regulaminu.  

4. Konkurs trwa od 01.02.2021 roku do 31.01.2022 roku. 

5. Nagroda - karta upominkowa o wartości 200 zł. 

 

Warunki uczestnictwa w konkursie oraz wyłanianie laureatów 

1. Nie ma ograniczeń wiekowych dla uczestników Konkursu. Uczestnicy są 

podzieleni na dwie grupy: 

I. do 16 lat; 

II. od 17 lat wzwyż. 

2. Konkurs składa się z trzech niezależnych od siebie tur, odbywających się 

w następujący  terminach: 

Pierwsza tura: od 01.02.2021 roku do 31.05.2021 roku. 

Druga tura: od 01.06.2021 roku do 30.09.2021 roku. 

Trzecia tura: od 01.10.2021 roku do 31.01.2022 roku. 



3. Konkurs odbywa się internetowo, za pośrednictwem portalu Facebook. Dwa 

razy w każdym miesiącu, od lutego 2021 roku do stycznia 2020 roku 

włącznie, na fanpage’u Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im. Cypriana 

Norwida w Wyszkowie 

(link: https://www.facebook.com/Biblioteka.Miejska.Wyszkow/) pojawią się 

pytania konkursowe w formie postu, związane z Cyprianem Kamilem 

Norwidem – jedno dla każdej grupy wiekowej. Odpowiedzi należy dodawać 

w komentarzach pod danym postem. 

4. Do Konkursu nie obowiązują zapisy – chęć uczestniczenia oraz zgoda na 

warunki Konkursu wyrażone zostają poprzez dodanie komentarza 

z odpowiedzią pod postem z pytaniem. Pod uwagę brana jest pierwsza 

odpowiedź, niesprawdzane są kolejne odpowiedzi tego samego Uczestnika 

pod jednym pytaniem, a także zmiany dokonane poprzez edycję. 

5. Pytania mogą przyjmować różną formę: zamkniętą bądź otwartą, 

jednokrotnego albo wielokrotnego wyboru, prawda/fałsz. 

6. W każdej turze, spośród Uczestników odpowiadających na pytania 

w komentarzach pod postami konkursowymi, zostanie wyłonionych 

po 2 zwycięzców (jeden z każdej grupy wiekowej), którzy najwięcej razy 

odpowiedzieli jako pierwsi poprawnie na pytanie. 

7. Rozstrzygnięcie Konkursu i rozdanie nagród odbędzie się w Miejsko-

Gminnej Bibliotece Publicznej im. C. Norwida w Wyszkowie – 

o szczegółach poinformujemy uczestników najpóźniej miesiąc po 

zakończeniu każdej tury, tj. do 30 czerwca 2021 roku w przypadku pierwszej 

tury, do 30 października 2021 roku w przypadku drugiej tury, do 

28 lutego 2022 roku w przypadku trzeciej tury. 

 

https://www.facebook.com/Biblioteka.Miejska.Wyszkow/


Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją 

niniejszego regulaminu. 

 

1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest posiadanie konta na portalu 

Facebook, podpisanego prawdziwym imieniem i nazwiskiem (w innym razie 

niemożliwe będzie zweryfikowanie osoby biorącej udział w konkursie, 

a także w przypadku braku konta Uczestnik nie będzie miał możliwości 

dodać komentarza z odpowiedzią). 

2. Dane osobowe uczestników, pozyskane są wyłącznie do celów Konkursu, 

nie będą udostępniane osobom trzecim. 

3. Uczestnictwo w Konkursie, jest równoznaczne ze zgodą na gromadzenie 

i przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora. Dane będą 

wykorzystywane wyłącznie dla potrzeb organizacyjnych Konkursu. 

4. Wszelkie pytania i uwagi związane z Konkursem można kierować na adres 

internetowy: naukowa@biblioteka.org.pl lub pod nr tel. (29) 742-32-61 w. 44 

(Czytelnia Naukowa). 

mailto:naukowa@biblioteka.org.pl

