
Regulamin konkursu „#QuizPruszkowski” 

(dalej „Quiz”) 

 

Konkurs organizowany jest przez Muzeum Dulag 121 w ramach akcji „Trochę historii! Trochę kultury! 

– Muzeum Dulag 121 na lato!”. 

 

Regulamin 

Organizator – Muzeum Dulag 121 Samorządowa Instytucja Kultury Powiatu Pruszkowskiego z 

siedzibą w Pruszkowie (05-800) przy ul. 3 Maja 8a. 

Prowadzący – pracownicy Muzeum Dulag 121 realizujący konkurs pod nazwą „#QuizPruszkowski”. 

Uczestnik – każdy użytkownik Internetu bez ograniczeń wiekowych. 

Laureaci – uczestnicy, którzy odpowiedzą poprawnie na największą liczbę pytań i zostaną wyłonieni 

w drodze losowania przez Prowadzących. 

§1 Postanowienia ogólne 

1. Quiz jest organizowany przez Organizatora. 

2. Fundatorem nagród w Quizie jest Organizator i Partnerzy Projektu. 

3. Udział w Quizie jest dobrowolny i bezpłatny. 

4. W Quizie mogą uczestniczyć wszyscy zainteresowani bez ograniczeń wiekowych. 

5. Quiz ma za zadanie: 

            a) popularyzowanie wiedzy na temat historii i dziedzictwa kulturowego Pruszkowa i okolic, 

            b) kształtowanie lokalnej świadomości historycznej, 

            c) zwiększanie zaangażowania społeczności lokalnej w działania kulturalne. 

     6.  Kontakt: 

     do Organizatora: dulag@dulag121.pl 

     do Prowadzących: edukacja@dulag121.pl i dulag121nalato@gmail.com 

§ 2 Terminy 

1. Quiz wiedzy o Pruszkowie odbywa się w czterech rundach w terminie od 29 czerwca do 22 sierpnia 

2020 roku. 

2. Czas trwania poszczególnych rund quizu: 

 I runda będzie trwała od 29 czerwca do 11 lipca (pytania pojawią się 29 czerwca oraz 1, 6, 8 

lipca). Odpowiedzi należy przesyłać do północy 9 lipca. 

 II runda będzie trwała od 13 do 25 lipca (pytania pojawią się 13, 15, 20, 22 lipca). Odpowiedzi 

należy przesyłać do północy 23 lipca. 
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 III runda będzie trwała od 27 lipca do 8 sierpnia (pytania pojawią się 27, 29 lipca oraz 3, 5 

sierpnia). Odpowiedzi należy przesyłać do północy 6 sierpnia. 

 IV runda będzie trwała od 10 do 22 sierpnia (pytania pojawią się 10, 12, 17, 19 sierpnia). 

             Odpowiedzi należy przesyłać do północy 20 sierpnia. 

§ 3 Zasady  i przebieg konkursu 

1. W każdy poniedziałek i środę, zaczynając od 29 czerwca, o godzinie 10.00 na facebookowym 

profilu wydarzenia „Trochę historii! Trochę kultury! – Muzeum Dulag 121 na lato!” 

udostępniony zostanie formularz z 4 pytaniami. Wypełniony przez uczestnika formularz z 

odpowiedziami na zadane pytania, zostanie do nas przesłany automatycznie po kliknięciu 

ikonki „Prześlij”. Przed wysłaniem formularza należy koniecznie wpisać u góry strony swój 

adres mailowy oraz imię i nazwisko. Formularz można wypełnić i wysłać tylko raz. 

2. Wszystkie niezbędne informacje dotyczące zagadnień poruszanych w przygotowanych przez 

Organizatora pytaniach, znajdą Państwo na stronie internetowej Muzeum w zakładkach 

Encyklopedia - http://dulag121.pl/encyklopedia/ i Pruskoviana - 

http://dulag121.pl/pruskoviana/ , na społecznościowym profilu Pruskovian -

https://www.facebook.com/pruskoviana/,  w publikacjach książkowych związanych z 

Pruszkowem i obozem Dulag 121 oraz na wystawie w siedzibie Muzeum przy ul. 3 Maja 8a             

w Pruszkowie. Poniżej lista książek wraz z dostępem do ich wersji elektronicznej: 

• Jerzy Kaleta, „Pruszków przemysłowy”, Pruszków 2010 - 

http://mbc.cyfrowemazowsze.pl/dlibra/docmetadata?id=65181&from=publication 

• Henryk Krzyczkowski, „Dzielnica milionerów”, Pruszków 2009 - 

http://mbc.cyfrowemazowsze.pl/dlibra/docmetadata?id=55096&from=publication 

• Tadeusz Hubert Jakubowski, „Pruszków dawno temu”, Pruszków 2018 - 

http://mbc.cyfrowemazowsze.pl/dlibra/docmetadata?id=65222&from=&dirids=1&ver_id=

&lp=2&QI=A0561569762D79AB223D05C70FC31559-32 

• Marian Skwara, „Historia Pruszkowa do roku 1945”, Pruszków 2011 -  

http://mbc.cyfrowemazowsze.pl/dlibra/docmetadata?id=55839&from=publication 

§ 4 Zasady ogłoszenia laureatów 

1. Po zakończeniu każdej tury Quizu, Organizator na podstawie największej liczby poprawnych 

odpowiedzi wyłoni jego 3 Laureatów. Nazwiska Laureatów zostaną udostępnione na 

facebookowym profilu wydarzenia „Trochę historii! Trochę kultury! – Muzeum Dulag 121 na 

lato!” oraz stronie internetowej Muzeum -  www.dulag121.pl 
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2. Nagrody zostaną przyznane w siedzibie Muzeum przez Prowadzących w następujące dni: 10  

i 24 lipca oraz 7 i 21 sierpnia. W przypadku remisu w liczbie uzyskanych przez Uczestników 

punktów, Prowadzący wyłonią Laureatów w wyniku losowania. 

3. Terminy ogłoszenia Laureatów z podziałem na rundy: 

 I  runda  – ogłoszenie wyników 11 lipca 

 II runda  – ogłoszenie wyników 25 lipca 

 III runda – ogłoszenie wyników 8 sierpnia 

 IV runda – ogłoszenie wyników 22 sierpnia 

1. Organizator przewiduje przekazanie Laureatom nagród w postaci publikacji książkowych                        

i albumów. 

2. W celu ustalenia indywidualnego sposobu odbioru nagród, Prowadzący skontaktują się z 

Laureatami Quizu drogą mailową. 

§ 5 Dane osobowe 

1. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych uczestników: 

a) administratorem danych osobowych Laureatów - osób udostępniających swoje dane kontaktowe 

w celu odbioru nagród jest Muzeum Dulag 121 z siedzibą w Pruszkowie, ul. 3 Maja 8a (kod pocztowy: 

05-800), tel.:  22 758 86 63, mail: dulag@dulag121.pl. 

b) dane osobowe uczestników projektu: 

- w postaci adresów e-mail oraz imion i nazwisk Uczestników przetwarzane będą w celu realizacji 

Quizu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w ramach realizacji działalności statutowej Muzeum 

Dulag 121: 

- edukacji kulturalnej; 

- w postaci adresów i danych kontaktowych przetwarzane będą w celu przekazania nagród 

Laureatom na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO; 

c) odbiorcami danych osobowych uczestników Quizu będą wyłącznie podmioty świadczące usługę 

obsługi systemów i oprogramowania informatycznego administratora, podmioty, które będą 

świadczyły usługi na zlecenie Muzeum Dulag 121; 

d) dane osobowe przetwarzane będą: - w przypadku Laureatów po zakończeniu realizacji Quizu w 

celu przekazania nagród oraz obowiązkowej archiwizacji dokumentacji przez czas określony w 

odrębnych przepisach; 

e) przysługuje Pani / Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych – w 

przypadkach określonych w przepisach RODO; 



f) w sprawach spornych przysługuje uczestnikom Quizu prawo wniesienia skargi do organu 

nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 

§ 6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Wzięcie udziału w Quizie jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu i zasad w 

nim zawartych. 

2. Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest na stronie www.dulag121. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają obowiązujące 

przepisy prawa Rzeczypospolitej Polskiej. 

4. Niniejszy Regulamin zaczyna obowiązywać od dnia rozpoczęcia Quizu tj. od 29 czerwca. 
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