REGULAMIN III QUIZU GRYFA
§ 1. ORGANIZATOR GRY
1. Organizatorem quizu jest Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Stargardzie zwane dalej
Organizatorem.
2. Quiz realizowany jest na terenie parku Piastowskiego w ramach Dni Stargardu 2021.
§ 2. UCZESTNICY GRY/GRACZE
1. W Quizie może wziąć udział każdy, niezależnie od wieku.
2. Uczestnicy muszą być w dobrym stanie zdrowia, bezpośrednio przed Quizem będą
zobowiązani do wypełnienia Oświadczenia o braku podejrzeń zakażenia oraz bycia na
kwarantannie. Z obowiązku wypełniania Oświadczenia zwolnione zostaną osoby w pełni
zaszczepione na Covid-19.
3. Organizator zapewni wszystkim Uczestnikom środki do dezynfekcji rąk oraz odpowiednie
zabezpieczenie miejsca imprezy pod względem sanitarno-epidemiologicznym.
4. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest obecność rodzica/opiekuna.
5. Uczestnicy zgłaszają swój udział w Quizie drużynowo. W grze wziąć może udział
maksymalnie 15 Drużyn. W Drużynie może być min. 2, maks. 5 osób, w tym co najmniej jedna
osoba pełnoletnia.
6. Zgłoszenia drużyn przyjmowane są w dn. 10-18 czerwca 2021 w formie mailowej
(j.fijalkowska@muzeum-stargard.pl) lub osobiście w Muzeum Archeologiczno-Historycznym
w Stargardzie. Zgłoszenie Drużyny następuje poprzez dostarczenie wypełnionej karty
zgłoszeniowej przez Kapitana Drużyny. Zgłoszenia przyjmowane są do momentu wyczerpania
limitu 15 miejsc + 2 miejsca rezerwowe. W przypadku mniejszej liczby zgłoszonych Drużyn,
będzie możliwość zgłoszenia się bezpośrednio przed quizem u Organizatora w Bastei w parku
Piastowskim 1.
7. Gracz powinien być w dobrym stanie zdrowia, umożliwiającym udział w Quizie.
8. Organizator nie zapewnia opieki medycznej Graczom.
9. Uczestnik ma obowiązek zapoznać się z Regulaminem i ustnie potwierdzić respektowanie jego
postanowień.
§ 3. ZASADY GRY
1. Quiz zostanie przeprowadzony w niedzielę 20 czerwca 2021 r. w parku Piastowskim przed
Basteją w godzinach od 16:00 do 18:00.
2. Quiz polega na tym, że Drużyny będą kolejno odpowiadać na pytania wylosowane przez
Organizatorów. Za każdą prawidłową odpowiedź, na którą jest 10 sekund, Drużyna otrzyma 1

punkt. Po wyczerpaniu puli pytań wyłonieni zostają zwycięzcy. Za udzielenie błędnej odpowiedzi
lub nie udzielenie żadnej w ciągu 10 sekund, Drużyna nie otrzymuje punktu.
3. W przypadku remisu na miejscach 1-3 odbędzie się dogrywka na zasadach „nagłej śmierci”, tj.
Drużyny będą kolejno odpowiadać na pytania, a każda błędna odpowiedź skutkuje usunięciem z
podium. W pytaniach dogrywkowych przeznaczone będzie 10 sekund na odpowiedź.
4. Warunkiem udziału w Quizie jest obecność Drużyny podczas całej gry na swoim stanowisku.
Członkowie Drużyny nie mogą opuszczać swojego stanowiska. Członkowie Drużyny nie mogą
komunikować się w celu uzyskania prawidłowej odpowiedzi z nikim spoza Drużyny (w żadnej
formie – werbalnej, pośredniej np. telefonicznej, gestykulacji itp.).
5. Drużyny podczas trwania quizu nie mogą korzystać z telefonów komórkowych, smartfonów,
książek ani żadnych innych urządzeń czy pomocy naukowych.
6. Za prawidłową odpowiedź uznaje się pierwszą wypowiedzianą przez odpowiedź przez
któregokolwiek członka Drużyny.
7. Drużyna zostanie zdyskwalifikowana jeśli członkowie Drużyny złamią którekolwiek
postanowienie Regulaminu.
8. Decyzja Organizatora w kwestii dyskwalifikacji Drużyny jest ostateczna.
§ 4. NAGRODY
1. Drużyny, które zdobędą największą liczbę punktów zostaną nagrodzone. Organizator wręczy
3 nagrody główne oraz nagrody pocieszenia. Wręczenie nagród nastąpi po zakończeniu quizu
i ogłoszeniu wyników, około godz. 18:00 dn. 20.06.2021 r.
2. Nie ma możliwości wypłaty równowartości nagród w gotówce lub zamiany na inną nagrodę.
§ 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin Gry znajduje się do wglądu w siedzibie Organizatora MAH przy Rynku
Staromiejskim 2-4 w Stargardzie oraz na stronie internetowej http://muzeumstargard.pl/pl/edukacja/dni-stargardu/dni-historyczne-2019/quiz-gryfa/
2. W kwestiach dotyczących przebiegu Gry, nieprzewidzianych niniejszym Regulaminem, a
także w zakresie interpretacji niniejszego Regulaminu, głos rozstrzygający należy do
Organizatora.
3. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w Regulaminie.
KLAUZULA INFORMACYJNA – III QUIZ GRYFA
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016
(Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, dalej RODO), informujemy że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Archeologiczno-Historyczne w
Stargardzie, Rynek Staromiejski 2-4, 73-110 Stargard, tel. 91 577 25 56, tel./fax 91 578 38 35,

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Muzeum Archeologiczno-Historycznym w
Stargardzie : Grzegorz Grenda, email: iodgrzegorzgrenda@gmail.com,
3) Zakres danych podlegających przetwarzaniu:
- wizerunku
- imienia i nazwiska
- numeru telefonu
4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: podmioty upoważnione na mocy zawartych
umów powierzenia z administratorem (podmioty świadczące usługę obsługi systemów i
oprogramowania informatycznego) oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych
na podstawie przepisów prawa (w tym organy administracji publicznej).
5) Ze względu na prowadzenie działalności statutowej Pani/Pana dane osobowe będą
przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji III Quizu Gryfa. Po tym okresie Pani/Pana dane
osobowe będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez okres wynikający z przepisów prawa i
statutu Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Stargardzie.
6) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej.
7) Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało
zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
Przysługujące prawa:
8) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, w przypadkach określonych w przepisach
RODO.
9) Przysługuje Pani//Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
10) Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do PUODO (Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych) jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
11) Podanie danych osobowych przez Panią/Pana jest dobrowolne, w przypadku odmowy podania
danych Muzeum Archeologiczno-Historyczne nie może przyjąć zgłoszenia do quizu.

