
 

Regulamin Testu wiedzy o Gminie Milanów 
 

 

§ 1 

Postanowienia Ogólne 

1. Niniejszy regulamin określa zasady i przebieg Testu wiedzy o Gminie 

Milanów, zwanego dalej Testem.  

2. Organizatorem Testu jest Gminny Ośrodek Kultury w Milanowie  ul. 

Kościelna 3 A, 21-210 Milanów, zwane dalej „Organizatorem”.  

3. Test nie podlega zatwierdzeniu w trybie określonym w ustawie z dnia 19 

listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 20, poz. 1540 z 

późn. zm.).  

 

 

§ 2 

Cele Testu, warunki uczestnictwa w Teście 

1. Głównym celem Testu jest propagowanie historii Gminy Milanów wśród 

mieszkańców oraz jej sympatyków .  

2. Prawo do udziału w Teście przysługuje wszystkim zainteresowanym.  

3. Dopuszcza się udział w Teście osób niepełnoletnich. Osoby takie mogą wziąć 

udział w Teście pod warunkiem przedstawienia pisemnej zgody przedstawiciela 

ustawowego lub opiekuna na takie uczestnictwo  (Załącznik nr 1) , który można 

wysłać pocztą elektroniczną na adres gokosipiak@interia.pl 

4. W Teście nie mogą brać udziału: pracownicy Organizatora.  

5. Udział w Teście jest bezpłatny oraz całkowicie dobrowolny. 

 

 

 

§ 3 

Termin, miejsce oraz przebieg Testu 

1. Test rozpocznie się 22.04.2020r.,  o godz. 1200 

2. Pierwszych 25 pytań testu zostanie zamieszczonych na fb GOK Milanów                    

i będą na nim widnieć przez  48 godziny potem będą usunięte , następnie w 

przeciągu kolejnych 24 godzin czekamy na wypełnienie  na karcie testu 

poprawnych odpowiedzi .  Wypełnione karty  z zaznaczonymi odpowiedziami 

na pierwsze 25 pytań w przeciągu tych 48 godzin  należy przesłać do GOK 

Milanów na adres e mail gokosipiak@interia.pl, lub lksjacek@wp.pl                              

Z następnymi pytaniami postępujemy w taki sam sposób.  

 

2. Test będzie się składał w sumie ze 4 zestawów  pytań o charakterze 

zamkniętym. Pytania będą zróżnicowane pod względem stopnia trudności.   
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4. Karty konkursowe nie będą zawierały treści pytań, a jedynie ich numery. 

Zadaniem Uczestnika będzie zaznaczenie poprawnej odpowiedzi A, B , C lub D 

, albo kilku jednocześnie,  przy odpowiednim numerze pytania. Forma 

zaznaczenia poprawnych odpowiedzi jest dowolna ale  musi być czytelna dla 

oceniających.  

 

 

§ 4 

Komisja Testu, wyłonienie laureatów 

1. Posiedzenie Komisji Testu oraz sprawdzenie kart odbędzie się bezpośrednio 

po zakończeniu Testu i zebraniu kart.  

2. Komisja Testu dokona weryfikacji prawidłowości udzielonych odpowiedzi, 

za każdą prawidłowo udzieloną odpowiedź zostanie przyznany 1 punkt. 

Laureatami Testu będą trzy osoby, które zdobędą najwyższą liczbę punktów.  

3. Wyniki Testu będą  podawane po każdym etapie  

4. W sytuacji, gdy najwyższą liczbę punktów zdobędzie więcej niż jedna osoba, 

będzie decydował czas  rozwiązania całego testu  .  

 

 

 

§ 5 

Nagrody 

1. Laureatom Testu, czyli osobom o najwyższym wyniku punktowym, 

uzyskanym w Teście oraz w dogrywce, zostaną przyznane cenne nagrody  

rzeczowe za I, II i III miejsce .  

 

 

§ 6 

Odpowiedzialność organizatora i uczestników Testu 

1. Uczestnicy Testu są zobowiązani do przestrzegania postanowień niniejszego 

Regulaminu.  

2. Uczestnik poprzez przystąpienie do Testu akceptuje jednocześnie 

postanowienia niniejszego Regulaminu, jak również wyraża zgodę na 

umieszczenie swoich danych osobowych w doraźnej bazie danych Organizatora 

oraz na ich przetwarzanie przez Organizatora zgodnie z Ustawą z dnia 29 

sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych wyłącznie w celach związanych 

z organizacją Testu, w zakresie koniecznym do jego prawidłowego 

przeprowadzenia.  

3. Organizator oświadcza, iż po zakończeniu Testu wymienione powyżej dane 

osobowe nie będą przez niego wykorzystywane i zostaną zniszczone.  

 

 



§ 7 Reklamacje 

1. Wszelkie reklamacje mogą  być́  kierowane do Komisji Testu pisemnie na 

adres e mail gokosipiak@interia.pl, lub lksjacek@wp.pl 

2. Reklamacje powinny być́  składane , w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia 

Testu. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres 

uczestnika, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy reklamacja oraz  

określenie treści zdarzenia . Wszelkie reklamacje, które wpłyną̨ do Komisji 

Testu po wyznaczonym terminie nie będą̨ uwzględniane.  

3. Złożone przez Uczestników reklamacje będą̨ rozpatrywane w terminie 7 dni 

od dnia otrzymania przez Komisję Testu. O rozpatrzeniu reklamacji Uczestnik 

zostanie powiadomiony pisemnie.  

4. Decyzja Komisji Testu jest ostateczna.  

 

 

§ 8 

Postanowienia końcowe 

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z chwilą opublikowania go na stronach 

internetowych Organizatora  wwwgokmilanow.pl 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania modyfikacji postanowień 

Regulaminu Testu z ważnych powodów w każdym czasie, a także do 

zawieszenia, przerwania, przedłużenia lub odwołania Testu bez podania 

żadnych przyczyn.  

5. Zmiany niniejszego Regulaminu obowiązują od chwili ich opublikowania.  
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          Załącznik nr 1 do Regulaminu              Milanów, dnia ……………..  

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

 

 

 

Wyrażam zgodę na uczestnictwo w Teście wiedzy o Gminie Milanów    przez 

niepełnoletniego/niepełnoletnią* …………………………………………, 

którego/której jestem przedstawicielem ustawowym/opiekunem* oraz na 

przyjęcie przez wymienioną osobę praw i obowiązków wynikających z 

Regulaminu Testu wiedzy o Gminie Milanów .  

 

 

 

Oświadczam, iż zapoznałem się z Regulaminem Testu wiedzy o  Gminie 

Milanów.  

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………………                                                             data 

i czytelny podpis  

*Niepotrzebne skreślić. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


