
REGULAMIN QUIZU 
„Różnorodność biologiczna RPN i Roztocza”  

 

§ 1 Informacje podstawowe 

1. Organizatorem Quizu „Różnorodność biologiczna RPN i Roztocza”, zwanego dalej „Quizem” jest 

Roztoczański Park Narodowy z siedzibą w Zwierzyńcu, ul. Plażowa 2, 22-470 Zwierzyniec, zwany 

dalej „Organizatorem”. 

2. Quiz jest organizowany w ramach ustawowych i statutowych zadań Parku związanych z 

prowadzeniem edukacji przyrodniczej. 

3. Quiz jest zamieszczony na oficjalnej stronie Roztoczańskiego Parku Narodowego 

www.roztoczanskipn.pl 

 

§ 2 Postanowienia ogólne 

1. Quiz jest kierowany do osób fizycznych bez ograniczeń wiekowych i regionalnych, nazywanych 

dalej „Uczestnikami”. 

2. Podstawowe informacje formalne związane z Quizem dostępne są na stronie internetowej 

www.roztoczanskipn.pl. 

3. Quiz jest prowadzony w języku polskim. 

 

§ 3 Cel Quizu 
1. Celem quizu jest propagowanie: różnorodności biologicznej oraz potrzeby jej zachowania na 

Roztoczu oraz w Roztoczańskim Parku Narodowym jako najwyższej formy ochrony przyrody w 

regionie, działalności Roztoczańskiego Parku Narodowego związanej z zachowaniem dziedzictwa 

przyrodniczego regionu.  

 

§ 4 Warunki formalne udziału w Quizie 
1. W celu przystąpienia do Quizu należy udzielić odpowiedzi na pytania, które będą się ukazywać  

w okresie 14.05 - 23.05.2018r. w 8 blokach tematycznych przedstawiających różnorodność 

biologiczną Roztoczańskiego Parku Narodowego i Roztocza.  

2. Każdy uczestnik może przesłać odpowiedzi oddzielnie, w każdym z 8 bloków tematycznych. 

3. Z jednego adresu e-mail może być udzielona tylko jedna odpowiedź w danym bloku tematycznym. 

4. Odpowiedzi na pytania należy udzielić poprzez wypełnienie aplikacji internetowej dostępnej na 

stronie www.roztoczanskipn.pl, wpisanie po zakończeniu Quizu swojego adresu e-mail i 

zaakceptowanie  poprzez kliknięcie ikony zakończ. 

5. W Quizie może wziąć udział nieograniczona liczba Uczestników. 

6. W Quizie nie mogą brać udziału pracownicy Roztoczańskiego Parku Narodowego oraz ich rodziny. 

7. Przesłanie odpowiedzi na pytania jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu i 

przystąpieniem do Quizu. 

8. Udział w Quizie jest jednoznaczny ze zgodą  na przetwarzanie danych osobowych uczestnika Quizu 

do celów jego przeprowadzenia. Uczestnik oświadcza, że wyrażam zgodę na udział w quizie 

organizowanym przez Roztoczański Park Narodowy z siedzibą w Zwierzyńcu pt. „Różnorodność 

Roztoczańskiego Parku Narodowego i Roztocza”. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie 

swoich danych osobowych dla działań promocyjnych związanych z ww. quizem zgodnie z ustawą z 

dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z 

późniejszymi zmianami) 

9. W przypadku udziału w Quizie osób niepełnoletnich prawny opiekun oświadcza, że wyraża zgodę 

na udział uczestnika w quizie organizowanym przez Roztoczański Park Narodowy z siedzibą w 

Zwierzyńcu pt. „Różnorodność Roztoczańskiego Parku Narodowego i Roztocza” i jednocześnie 

wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w/w uczestnika do celów w/w Quizu.  

 

§ 5 Odpowiedzi na pytania  
1. Pytania po trzy pojawiać się będą na stronie www Parku w ośmiu blokach tematycznych w okresie 

od 14.05. 2018r do 23.05.2018r. 

2. Należy udzielić odpowiedzi na pytania poprzez wybór prawidłowej odpowiedzi, jednej z trzech. 

3. Za prawidłową odpowiedź uznaje się wskazanie trzech poprawnych odpowiedzi w każdym bloku 

tematycznym. 

4. Pytania poprzedzone są tekstem w którym znajduje się podpowiedź na zadane pytania.  

http://www.roztoczanskipn.pl/
http://www.roztoczanskipn.pl/


 

 

§ 6 Harmonogram Quizu i postanowienia organizacyjne 
1. Ogłoszenie o rozpoczęciu Quizu oraz regulamin Quizu zostaną zamieszczone na stronie internetowej 

www.roztoczanskipn.pl oraz na profilu RPN na Facebook’u. 

2. Konkurs trwa od 14 maja do 24 maja 2018 roku. 

3. Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 25 maja 2018 r. poprzez przedstawianie statystyk z 

prawidłowymi odpowiedziami i prawidłowych odpowiedzi na stronie internetowej RPN i 

Facebook’u. 

4. Organizator przewiduje, że w każdym bloku tematycznym, z pośród nadesłanych prawidłowo 

odpowiedzi, w drodze losowania wybrana zostanie osoba, której przesłana zostanie nagroda. 

Warunkiem otrzymania nagrody będzie przesłanie adresu do korespondencji w przeciągu 7 dni od 

powiadomienia drogą e-mail uczestnika Quizu przez Organizatora. Nagrody zostaną przesłane 

pocztą na koszt Organizatora na adres wskazany w mailu przez uczestnika Quizu.   

5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w przypadku gdy liczba uczestników będzie 

niewystarczająca do przeprowadzenia Quizu. 

 

§ 7 Ocena odpowiedzi Quizu 
1. Nad przebiegiem Quizu czuwa Komisja Quizu, zwana dalej „Komisją”, powołana przez 

Organizatora. 

2. Komisja ocenia odpowiedzi nadesłane w ramach Quizu oraz przyznaje nagrody. Praca Komisji jest 

niezależna, a jej decyzje są ostateczne. 

3. Prace Komisji i informacje o przyznaniu nagród regulaminowych dokumentuje protokół 

przygotowywany w trakcie trwania  Quizu.  
 

§ 8 Nagrody 
1. Komisja nagrodzi prawidłowe odpowiedzi. 

2. Nagrody w Quizie będą losowane oddzielnie w każdym z 8 bloków tematycznych. 

3. Nagrody z poszczególnych bloków tematycznych i nagroda główna spośród wszystkich uczestników 

Quizu zostanie wylosowana w dniu 24 maja 2018r. 

4. Nagrodami w Quizie są: zestawy wydawnictw książkowych, mapowych, kubki, koszulki, gadżety 

będące w posiadaniu Organizatora. 

5. Liczba i rodzaj nagród może, w wyjątkowych przypadkach, ulec zmianie. 

 

§ 9 Postanowienia końcowe 
1. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie Quizu 

w uzasadnionych przypadkach w trakcie jego trwania. 

2. Wszelkie zmiany wprowadzone do regulaminu stają się obowiązujące w momencie ich 

opublikowania na stronie internetowej Organizatora. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo wykluczenia z udziału w Quizie uczestnika działającego 

sprzecznie z niniejszym regulaminem, w tym nie przyznania mu nagrody. 

4. Ostateczna interpretacja Regulaminu Quizu należy do Organizatora. 

http://www.roztoczanskipn.pl/

