
 

 

REGULAMIN QUIZU ONLINE  

 ”OD AMANU DO ROHANU” 

 

1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady przeprowadzenia quizu online pod nazwą ” OD AMANU 
DO ROHANU” odbywającego się 19 marca 2022 r. od godziny 17.00 na profilu Klubu Miłośników 
Fantastyki „Sagitta” na kanale discordowym Klubu - http://discord.gg/CRBBdDHdTA. 

 

2. Quiz tolkienowski organizowany jest przez Klub Miłośników Fantastyki „Sagitta, działający przy 
Powiatowej Bibliotece Publicznej w Sieradzu oraz Poznańskie Towarzystwo Miłośników Tolkiena 
„Drużyna Pyrlandii”. 

 

3. Celem quizu jest rozwijanie i kształtowanie wyobraźni, rozbudzanie wrażliwości i umiejętności 
literackich, kreatywności uczestników, zapoznanie uczestników z sylwetką J. R. R. Tolkiena, 
popularyzacja jego twórczości, wprowadzenie w świat kultury oraz integracja społeczności                                        
z fandomem i biblioteką. 

 

4. Konkurs organizowany jest wyłącznie za pośrednictwem kanału discordowego Klubu Miłośników 
Fantastyki „Sagitta”, przy wykorzystaniu postu konkursowego, umieszczonego na kanale i oznaczonego 
#konkursy. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, organizowany ani 
współorganizowany przez Discord Inc. ani inny portal z nim związany. 

 

5. Uczestnikami konkursu mogą być osoby z terenu całego kraju posiadające konto na Discordzie, które 
wejdą na kanał Klubu w terminie wskazanym w punkcie 1 Regulaminu i wykonają zadanie konkursowe. 
Uczestnik może wziąć udział w quizie tylko z jednego posiadanego konta, biorąc w nim udział raz. 

 

6. Przystępując do quizu Uczestnik potwierdza, że akceptuje postanowienia Regulaminu, wyraża zgodę 
na przetwarzanie danych osobowych w celu i zakresie wskazanym w Regulaminie (w przypadku 
wygranej laureaci są zobowiązani przesłać skan lub dostarczyć osobiście formularz załączonego 
zgłoszenia i oświadczenia) oraz spełnia warunki uprawniające go do udziału w quizie. 

 

7. Zadanie konkursowe polega na udzieleniu odpowiedzi na 12 pytań konkursowych zamieszczonych 
na Discordzie Klubu Miłośników Fantastyki „Sagitta” na kanale #konkursy. Quiz składa się z pytań                          
o trzech stopniach trudności. Słowa-klucze do quizu: Hobbit, Władca Pierścieni, Silmarillion, Bilbo 
Baggins, Thorin Dębowa Tarcza, Erebor, Shire, Frodo, Jedyny Pierścień.  



Laureatami konkursu zostaną trzy osoby, które uzyskają największą liczbę punktów w jak najkrótszym 
czasie. 

 

8. Organizator przewidział nagrody rzeczowe dla trzech laureatów. Nagrodami są książki Tolkiena                           
i o uniwersum tolkienowskim. 

 

9. Po wyłonieniu laureatów Organizator skontaktuje się z każdym z nich przez wiadomość prywatną na 
kanale discordowym Klubu Miłośników Fantastyki „Sagitta” w celu poinformowania ich o nabyciu 
prawa do nagrody. 

 

10. Warunkiem wydania nagród jest spełnienie przez laureatów warunków określonych w punkcie                
6 Regulaminu.  

 

11. Wyniki quizu zostaną opublikowane na stronie internetowej biblioteki (www.pbp.sieradz.pl), blogu 
Klubu Miłośników Fantastyki (www.pbp.sieradz.pl/kmf), a także przekazane lokalnym mediom. 
Rozstrzygnięcie quizu planowane jest nie później niż 25 marca 2022 r. (Światowy Dzień Czytania 
Tolkiena). 

 

12. Organizator quizu zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji Regulaminu. W kwestiach 
nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne powszechnie 
obowiązujące przepisy prawa polskiego. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego 
Regulaminu z powodu zaistnienia okoliczności od niego niezależnych. Uczestnikom nie przysługuje 
wobec Organizatora jakiekolwiek roszczenie z tym związane. O każdorazowej zmianie Organizator 
poinformuje na stronie internetowej biblioteki. 

 

POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W SIERADZU 

im. Władysława Broniewskiego 

98-200 Sieradz, ul. Żwirki i Wigury 4; NIP 827-11-30-233 

tel./fax 43 827 16 41, tel. 43 822 36 70, 43 822 36 71 

e-mail: info@pbp.sieradz.pl, www.pbp.sieradz.pl 

OPIEKUN KONKURSU - Paweł Jezierski pjezierski@pbp.sieradz.pl 43 822 36 71 

 

 

 
 

W ZAŁĄCZENIU: FORMULARZ ZGŁOSZENIA DO KONKURSU WRAZ Z OŚWIADCZENIEM I KLAUZULĄ 
INFORMACYJNĄ 

 

http://www.pbp.sieradz.pl/
http://www.pbp.sieradz.pl/kmf
http://www.pbp.sieradz.pl/


 

Załącznik nr 1 

 

Zgłoszenie do quizu online „OD AMANU DO ROHANU” 

 

 

Imię i nazwisko uczestnika …………………………………………………………....………………..…………………...…………..………… 

Numer telefonu/e-mail ………………………………………………………………………………………………………………………………..  

Miejsce zamieszkania …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA (informacje wynikające z art. 13 RODO) 

 

Administratorem danych osobowych jest Powiatowa Biblioteka Publiczna w Sieradzu. 

Kontakt do inspektora danych osobowych: e-mail: iodo@pbp.sieradz.pl 

 

Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji, udokumentowania i promocji quizu online „OD AMANU DO 
ROHANU”, a imię i nazwisko laureata quizu może być upublicznione na stronach internetowych organizatora quizu 
oraz podmiotów z nim współpracujących, w tym mediów. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie 
uniemożliwi udział w konkursie. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 pkt a (na podstawie zgody) 
oraz art. 9 ust.1 pkt a (zgoda na przetwarzanie danych szczególnych kategorii). Dane osobowe będą przetwarzane 
przez okres niezbędny do osiągnięcia celów, na które zostały pozyskane, a po upływie tego okresu, przez czas 
wymagany obowiązującymi przepisami prawa. Właściciel danych osobowych ma prawo: 

• dostępu do swoich danych, w tym uzyskania kopii danych, 

• żądania sprostowania danych, 

• do usunięcia danych (w określonych sytuacjach), w szczególności, gdy nie są one już niezbędne do celów, w których 
zostały zebrane, 

• do ograniczenia przetwarzania danych. 

• prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. 

Właściciel danych osobowych może również wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, które zostały przez 

niego przekazane na podstawie zgody - z tym, że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania na podstawie zgody, przed jej wycofaniem. Może również złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych. 

 

 ………………………………………...……..  …………………………………………………………………………...……………………………………………. 

miejscowość, data  podpis uczestnika konkursu lub rodzica/opiekuna w przypadku 
niepełnoletniego uczestnika quizu 

 

 

 

 

mailto:iodo@pbp.sieradz.pl


 

OŚWIADCZENIE LAUREATA  

 

 

W związku z udziałem ………………………………....................................……………………………………………………………..………………. 

(proszę podać imię i nazwisko)  

w quizie online „OD AMANU DO ROHANU” organizowanym przez Klub Miłośników Fantastyki „Sagitta”, działający 
przy Powiatowej Bibliotece Publicznej w Sieradzu oraz Poznańskie Towarzystwo Miłośników Tolkiena „Drużyna 
Pyrlandii” 

(proszę wpisać znak „x” we właściwym okienku): 

□ potwierdzam zapoznanie się z regulaminem quizu, 

□ akceptuję wszystkie jego postanowienia, 

□ wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie organizacji quizu, obejmujące: 

• nieodpłatne i bezterminowe wykorzystywanie mojego wizerunku w dokumentacji związanej  z quizem, 

• nieodpłatną publikację mojego imienia i nazwiska oraz nieodpłatną publikację wykonanych fotografii i materiałów 
filmowych z moim wizerunkiem na stronach internetowych organizatora, tj. Powiatowej Biblioteki Publicznej w 
Sieradzu, oraz podmiotów z nim współpracujących, w tym mediów, relacjonujących przebieg quizu. 

Podstawa prawna: Ustawa z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r., Nr 101 poz. 926                   
z późn. zm.); 

 

 ………………………………………...……..…    …………………………………………………………………………...…………………………………………….. 

  miejscowość, data    podpis uczestnika konkursu lub rodzica/opiekuna w przypadku  

niepełnoletniego uczestnika quizu 


