
Regulamin quizu 

QUIZ Z WIEDZY O PIASECZYŃSKIM SPORCIE 

Z OKAZJI 100-lecia PIASECZYŃSKIEGO SPORTU 

 

1. ORGANIZATOR  

Gmina Piaseczno 

05-500 Piaseczno ul. Kościuszki 5 

NIP: 1231210962 

 

2. WSPÓŁORGANIZATOR  

Przegląd Piaseczyński 

MIKAWAS sp. z o.o. 

05-500 Piaseczno 

ul. Jana Pawła II 29 

NIP: 1231415150 

 

Realizator: 

Quizspotter, www.quizspotter.com 

Kontakt: +48 731 163 646 , e-mail: z.piechowska@przegladpiaseczynski.pl  

 

3. TERMIN I MIEJSCE KONKURSU 

4 listopada 2022 r. o godzinie 18:00 

Centrum Edukacyjno-Multimedialne, Piaseczno, ul. Jana Pawła II 55  

(Uczestnicy proszeni są o przybycie 20 minut przed rozpoczęciem quizu) 

 

4. CEL ORAZ ZAKRES TEMATYCZNY QUIZU 

Celem turnieju jest uczczenie setnej rocznicy powstania na naszym terenie pierwszych organizacji 

sportowych oraz upowszechnianie bogatej historii klubów sportowych oraz ludzi tworzących 

środowisko sportowe w naszej gminie. 

Materiały polecane do przygotowania na quiz: 

• https://www.przegladpiaseczynski.pl/artykul/8586,100-lat-piaseczynskiego-sportu 

• https://piasecznonews.pl/kategoria/100-lecie-sportu/ 

• https://www.gosir-piaseczno.pl/100-leciesportu/quiz  

• Książka „ Sportowe Dzieje Piaseczna” autorstwa Agnieszki Cubały wydana z okazji 100 

lecie sportu piaseczyńskiego możliwa do wypożyczenia w Bibliotece Publicznej w 

Piasecznie ul. Jana Pawła II 55,  

 

 



 

5. WARUNKI UCZESTNICTWA 

 

Quiz skierowany jest do mieszkańców gminy Piaseczno; przedstawicieli stowarzyszeń i 

klubów sportowych gminy Piaseczno, placówek oświatowych tj. szkół podstawowych i 

średnich, indywidualnych mieszkańców gminy Piaseczno, niezrzeszonych w żadnych 

organizacjach. Nie ma ograniczeń wiekowych. 

Do konkursu zgłosić się może trzyosobowa drużyna, która zarejestruje się poprzez 

formularz online. 

Quiz będzie przeprowadzany w formie widowiska z udziałem widowni. Każdy widz będzie 

mógł poznać historię i różne ciekawostki, a także przyglądać się rywalizacji dopingując 

biorących udział zawodników.   

 

6. ZAPISY I REJESTRACJA 

 

Zgłoszenie udziału w quizie należy dokonać poprzez formularz dostępny pod adresem: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSerFTYtK5O1Fb1ScuA0MgDrrcS9opU5MRPQFp

JfNvQfsfHoQw/viewform  

 

• zgłoszenia będą przyjmowane do 28 października br. 

• zgłoszenie się do quizu jest równoznaczne z akceptacją warunków uczestnictwa niniejszego 
regulaminu w całości. 

• uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad. 
 

7. PRZEBIEG ROZGRYWKI I ZASADY QUIZU 

 

Na pytania prezentowane na ekranie należy drużynowo odpowiedzieć, używając powierzonego 

tabletu. Odpowiedzi i aktualny wynik rywalizacji ukazują się na dużym ekranie po zakończeniu 

każdej rundy. Pytania będą prezentowane w formie czytanej (przez prowadzącego) oraz pisanej 

(na dużym ekranie i na tabletach graczy).  

 

Gra polega na odpowiadaniu na pytania zadawane przez prowadzącego. Gracze mają 30 sekund na 

udzielenie odpowiedzi, licząc od momentu wyświetlenia pytania. Wybierają jedną odpowiedź z 

czterech zaproponowanych lub wstrzymują się od odpowiedzi. Rozgrywka trwa 21 rund. Wygrywa 

drużyna, która po 21 rundach zdobędzie najwięcej punktów.  

W quizie przewidziano I, II, III miejsca.  

W sytuacji remisu, który nie pozwala na rozstrzygnięcie miejsc od I, II lub III po 21 rundach, 

gracze o tym samym wyniku otrzymają dodatkowe pytanie.  

Na początku quizu zostanie przeprowadzona wprowadzająca w zasady seria próbna. 

 



 

  
8. PUNKTACJA 

 
• Poprawna odpowiedź jest nagradzana punktami dodatnimi, zaś błędna karana ujemnymi. 

• Liczba punktów, które można zdobyć lub stracić (maksymalnie 100), zależy od czasu, w 

którym zostanie udzielona odpowiedź. 

• Dokładna stawka punktów do zdobycia za udzieloną odpowiedź zostanie pokazana na ekranie 

gracza po udzieleniu odpowiedzi na pytanie. 

 

9. NAGRODY 

• Za zdobycie miejsca I – III przewidziane są nagrody rzeczowe. 

• Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy 

 

10. SYTUACJE WYJĄTKOWE 

Jeśli z przyczyn niezależnych, czy działania siły wyższej dojdzie do przerwania rozgrywki, gra 

zostanie  wznowiona, a punkty uzyskane przez poszczególnych graczy w pierwszej grze zostaną 

doliczone po zakończeniu drugiej rozgrywki. 

 

11.  OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

• Dane osobowe uczestników będą wykorzystywane zgodnie z warunkami Ustawy z dnia 29 

sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 Nr 133poz.883 z późn. zm.) 

• Administratorem danych osobowych uczestników quizu jest Gmina Piaseczno. 

• Dane osobowe uczestników quizu będą przetwarzane w celach organizacyjnych i nie będą 

udostępniane innym odbiorcom.  

• Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, ale 

niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów. Niepodanie danych lub brak zgody na ich 

przetwarzanie, uniemożliwi udział w quizie. 

• Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania wszelkich zdjęć, 

materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników 

konkursu, które mogą być wykorzystane przez Organizatora na potrzeby promocyjno - 

reklamowe związane z quizem. 

 

12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

• Informacja o rozstrzygnięciu quizu zostanie ogłoszona natychmiast po zakończeniu gry. 

• Decyzje organizatorów są ostateczne i prawnie wiążące dla wszystkich uczestników. 

• Każdy Uczestnik przyjmuje do wiadomości i potwierdza, że akceptuje wszystkie warunki 

określone w niniejszym Regulaminie. 


