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REGULAMIN 

10. GOSTYŃSKIEGO URODZINOWEGO 

KONKURSU INTERNETOWEGO 1278-2021 

 

I. Organizatorzy i czas trwania Konkursu 

1. Organizatorami „10. Gostyńskiego Urodzinowego Konkursu Internetowego – 1278-2021”, 

zwanego w treści regulaminu „Konkursem”, którego celem jest upamiętnienie daty spisania 

dokumentu lokacyjnego miasta Gostynia, co nastąpiło 1 kwietnia 1278 roku, są: 

a) Muzeum w Gostyniu, z siedzibą w Gostyniu, ul. Kościelna 5, 

b) Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Gostyniu, z siedzibą w Gostyniu, 

ul. Wrocławska 257, 

c) Gostyński Ośrodek Kultury „Hutnik”, z siedzibą w Gostyniu, ul. Hutnika 4, 

d) Gmina Gostyń, z siedzibą w Gostyniu, Rynek 2, 

zwani dalej „Organizatorami Konkursu”. 

2. Konkurs przeprowadzony zostanie w okresie od 3 do 5 kwietnia 2021 roku. 

 

II. Zasady udziału w Konkursie 

1. Konkurs polega na udzieleniu odpowiedzi na pytania konkursowe dotyczące wydarzeń 

i postaci historycznych, związanych z dziejami Gostynia. 
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2. Z udziału w Konkursie wykluczeni są pracownicy Muzeum w Gostyniu i członkowie ich 

rodzin, pracownicy Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Gostyniu, pracownicy GOK 

„Hutnik” i członkowie ich rodzin oraz pracownicy Urzędu Miejskiego w Gostyniu 

i członkowie ich rodzin. 

3. Zestaw składający się z 20 pytań konkursowych opublikowany zostanie w sobotę, 3 kwietnia 

2021 roku o godzinie 12.00 na stronach internetowych Organizatorów Konkursu: 

www.gostyn.pl, www.muzeum.gostyn.pl, www.biblioteka.gostyn.pl i www.gok.gostyn.pl. 

4. Aby wziąć udział w Konkursie należy udzielić odpowiedzi na pytania konkursowe poprzez 

przyporządkowanie każdemu numerowi pytania jednej wersji odpowiedzi (A, B lub C). Na 

każde pytanie tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa. 

5. Zgłoszenie udziału w Konkursie następuje poprzez nadesłanie e-maila z zestawem 

odpowiedzi na pytania konkursowe na adres muzeum@gostyn.pl w terminie do 

poniedziałku, 5 kwietnia 2021 roku do godziny 24.00. 

6. Zgłoszenie udziału w Konkursie należy uzupełnić o imię i nazwisko, miejsce zamieszkania 

oraz numer telefonu kontaktowego. 

7. Każdy uczestnik Konkursu może nadesłać tylko jedno zgłoszenie. 

 

III. Laureaci i nagrody 

1. Ustanawia się jedną nagrodę główną. Ponadto przewiduje się także przekazanie 10 osobom 

zestawów upominkowych. 

2. Czynności związane z ustaleniem listy laureatów, w oparciu o dane z serwera pocztowego 

oraz analizę prawidłowości udzielonych odpowiedzi, przeprowadzi Komisja Konkursowa, w 

skład której wchodzą przedstawiciele Organizatorów Konkursu: 

a) Robert Czub, reprezentujący Muzeum w Gostyniu, 

b) Przemysław Pawlak, reprezentujący Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy w Gostyniu, 

c) Tomasz Barton, reprezentujący Gostyński Ośrodek Kultury „Hutnik”, 

d) Maciej Kretkowski, reprezentujący Urząd Miejski w Gostyniu. 

3. Zwycięzcą Konkursu będzie osoba, która w określonym w Regulaminie w punktach II.3 

i II.5 przedziale czasowym jako pierwsza nadeśle e-mail zawierający największą liczbę 

poprawnych odpowiedzi na pytania konkursowe. W ten sam sposób wyłoniona zostanie 

grupa 10 pozostałych laureatów. 

4. Laureaci zostaną powiadomieni drogą elektroniczną lub telefoniczną. Lista imion i nazwisk 

laureatów opublikowana zostanie we wtorek 6 kwietnia 2021 roku na stronach 

internetowych Organizatorów Konkursu: www.gostyn.pl, www.biblioteka.gostyn.pl, 

www.muzeum.gostyn.pl i www.gok.gostyn.pl. 

http://www.muzeum.gostyn.pl/
http://www.gok.gostyn.pl/
mailto:muzeum@gostyn.pl
http://www.gostyn.pl/
http://www.biblioteka.gostyn.pl/
http://www.muzeum.gostyn.pl/
http://www.gok.gostyn.pl/
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5. O sposobie, dokładnym terminie i miejscu przekazania nagród laureaci zostaną 

powiadomieni drogą elektroniczną lub telefoniczną. 

 

IV. Klauzula informacyjna 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(dalej RODO), obowiązującego od 25 maja 2018 roku, Organizatorzy Konkursu informują, że:  

1. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Muzeum w Gostyniu, ul. 

Kościelna 5, 63-800 Gostyń. 

2. W Muzeum w Gostyniu wyznaczona jest osoba nadzorująca przestrzeganie zasad ochrony 

danych. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – e-mail: iod@eduodo.pl. 

3. Dane osobowe oraz wizerunek uczestników Konkursu przetwarzane będą na podstawie art. 6 

ust. 1 lit. a – zgody wyrażonej w celu realizacji zadań konkursowych oraz promocyjnych 

związanych z Konkursem. Dane mogą być udostępnione podmiotom wskazanym w przepisach 

prawa. 

4. Dane osobowe uczestników Konkursu przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji 

celu, dla jakiego zostały zebrane. 

5. Uczestnicy Konkursu mają prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych oraz 

uzyskania ich kopii, prawo do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, cofnięcia 

wyrażonej wcześniej zgody, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi. 

6. Podanie danych osobowych jest niezbędne do udziału w Konkursie. 

7. Zbierane i przetwarzane dane osobowe nie są poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu 

decyzji, w tym profilowaniu. 

 

V. Postanowienia końcowe 

1. Nadesłanie zgłoszenia na Konkurs jest jednoznaczne z zapoznaniem się z niniejszym 

Regulaminem i akceptację wszystkich jego postanowień przez uczestnika Konkursu. 

2. Regulamin jest dostępny na stronach internetowych Organizatorów Konkursu: 

www.gostyn.pl, www.biblioteka.gostyn.pl, www.muzeum.gostyn.pl i www.gok.gostyn.pl. 

3. Do podjęcia ostatecznej decyzji w kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem 

uprawniona jest Komisja Konkursowa, o której mowa w punkcie III.2 Regulaminu. 

mailto:iod@eduodo.pl
http://www.gostyn.pl/
http://www.biblioteka.gostyn.pl/
http://www.muzeum.gostyn.pl/
http://www.gok.gostyn.pl/

