
Regulamin
X Wielkiego Testu Wiedzy o Radomiu

I. Organizator Testu

1. Organizatorem X Wielkiego Testu Wiedzy o Radomiu (zwanego dalej Testem) jest Ośrodek
Kultury i Sztuki „Resursa Obywatelska” w Radomiu, Miejska Instytucja Kultury (zwany dalej
Organizatorem).

II. Idea i cele Testu

1.  Celem  Testu  jest  popularyzowanie  wiedzy  o  historii,  tradycji,  kulturze  i  współczesności
Radomia oraz budowanie lokalnego patriotyzmu.

III. Przebieg Testu

1.  Test  odbywa się  podczas  Kazików –  święta  Patrona  Miasta  Radomia,  przygotowywanego
przez Organizatora.

2. Uczestnikami Testu mogą być osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie
posiadające osobowości prawnej, podmioty występujące wspólnie.

3. Test ma charakter zamknięty. Organizator zaprasza Uczestników, którzy tworzą trzyosobowe
drużyny, te zaś rozwiązują ten sam Test.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej i nieodwołalnej interpretacji prawidłowości
odpowiedzi na pytania Testu.

5. Podczas rozwiązywania Testu Uczestnicy nie mogą korzystać z żadnych pomocy naukowych,
komputerów, telefonów i innych urządzeń elektronicznych.

6.  Uczestnicy  mogą  zaznaczyć  tylko  jedną  odpowiedź.  Zaznaczenie  odbywa  się  poprzez
zakreślenie w kółko litery odpowiadającej wybranemu wariantowi odpowiedzi.

7.  Dokonywanie  poprawek  przy  rozwiązywaniu  Testu  jest  niedopuszczalne,  a  odpowiedzi
poprawione będą uznawane za błędne.

8. Test sprawdzany będzie przez Komisję wyznaczoną przez Organizatora, dysponującą kluczem
poprawnych odpowiedzi do Testu.

9.  O  zwycięstwie  decyduje  największa  liczba  prawidłowych  odpowiedzi.  W przypadku,  kiedy
dwóch lub więcej Uczestników uzyska taki sam wynik, zwycięzców Testu może być więcej niż
jeden.

10.  Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do  rejestrowania  (fotografowania,  nagrywania,
filmowania)  przebiegu  Testu  oraz  wykorzystania  tego  materiału  w  celach  promocyjnych
swojej działalności statutowej.

11. Po zakończeniu Testu i ogłoszeniu zwycięzcy każda drużyna ma prawo wglądu do własnego
testu.

IV. Postanowienia końcowe

1.  Przystąpienie  do  rozwiązywania  Testu  jest  równoznaczne  z  akceptacją  niniejszego
Regulaminu przez Uczestnika.

2.  Organizator  Testu  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  jego  odwołanie,  bądź  zmiany
w harmonogramie, wynikające z przyczyn niezależnych od Organizatora.

3.  Organizator  zastrzega  sobie  prawo  wprowadzenia  zmian  w  niniejszym  Regulaminie  pod
warunkiem, że takie zmiany, nie naruszają praw nabytych Uczestników Testu, a informacja
o zmianach  zamieszczona  zostanie  na  oficjalnej  stronie  internetowej  Organizatora  –
www.resursa.radom.pl.

http://www.resursa.radom.pl/


4.  Administratorem  danych  osobowych  Uczestników,  przetwarzanych  w  związku  z  udziałem
w teście,  jest  Organizator.  Dane  osobowe  będą  przetwarzane  zgodnie  z  art.  6  ust.  1  lit.
a RODO rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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.

5. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników biorących udział w Teście obejmuje publikację
wizerunku,  imienia,  nazwiska  oraz  ogólnego  wyniku  zwycięscy  Testu.  Wyniki  Testu
pozostałych Uczestników nie zostaną ujawnione.


