
 

Regulamin quizu 

„Czy wiesz, że…” 

I. Postanowienia ogólne 

1. Regulamin (dalej jako „regulamin”) określa warunki, na jakich odbywa się quiz „Czy wiesz, że…” 

(dalej jako „quiz”). Celem quizu jest upowszechnianie tematu praw człowieka i ich ochrony. Quiz 

realizowany jest w ramach wydarzenia „Warszawski Tydzień Praw Człowieka”.  

2. Organizatorem quizu na zlecenie Urzędu m.st. Warszawy jest QUEST Arkadiusz Kula z siedzibą 

w Olsztynie, al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 69/33 (10-414) (dalej „organizator”). 

3. Wzięcie udziału w quizie jest równoznaczne z zapoznaniem się z regulaminem i jego akceptacją. 

4. Quiz nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 

2009 r. o grach hazardowych (t. j. Dz.U. z 2022 poz. 888, z późn. zm.).  

5. W quizie nie przewiduje się przyznawania nagród.   

6. Uczestnictwo w quizie jest bezpłatne i dobrowolne. 

7. Quiz jest anonimowy. Organizator nie zbiera i nie przetwarza danych osobowych oraz 

plików cookies. Osoby uczestniczące w quizie klikają wyłącznie w aktywny guzik „rozwiąż” bez 

podania danych osobowych. 

II. Zasady i przebieg quizu 

1. Quiz organizowany jest na stronie wtpc.pl, gdzie publikowany jest regulamin. 

2. Quiz będzie dostępny od 3 grudnia 2022, od godz. 12:00:01 do 10 grudnia 2022, do godz. 

23:59. Quiz polega na wypełnieniu formularza z 20 pytaniami dotyczącymi praw człowieka. 

3. Formularz quizu można wypełnić poprzez smartfon lub komputer z dostępem do Internetu.  

4. Pytania są jednokrotnego albo wielokrotnego wyboru. 

5. Osoba uczestnicząca w quizie ma 60 sekund na odpowiedź na każde z pytań.  

6. Brak odpowiedzi jest uznawany za odpowiedź nieprawidłową. 

7. Formularz quizu może być wypełniony wielokrotnie przez jedną osobę.   

III. Postanowienia końcowe  

1. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające 



 

prawidłowe przeprowadzenie quizu, których przy zachowaniu należytej staranności nie był 

w stanie przewidzieć lub im zapobiec, w szczególności w przypadku awarii technicznych lub/i 

zdarzeń losowych, w tym siły wyższej. 

2. Organizator nie zapewnia sprzętu telefonicznego, komputerowego ani dostępu do sieci 

internetowej do uczestnictwa w quizie.  

3. W kwestiach nieuregulowanych regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego powszechnie 

obowiązującego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim 

i prawach pokrewnych. 

4. Organizator ma prawo odwołania quizu bez podania przyczyny. Informacja o odwołaniu zostanie 

zamieszczona na stronie wtpc.pl. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu w trakcie trwania quizu. Zmiany 

obowiązują od chwili ogłoszenia zmienionego regulaminu na stronie internetowej wtpc.pl. 

 

 

 

 


