REGULAMIN WIELKIEGO TESTU ON-LINE
„WOKÓŁ BITWY POD RASZYNEM 1809 ROKU”
/I edycja/
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§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
Organizatorem Wielkiego Testu on-line „Wokół bitwy pod Raszynem 1809 roku”,
zwanego dalej Testem, jest „Centrum Kultury Raszyn” w Raszynie, zwane dalej
Organizatorem.
Regulamin ustala warunki uczestnictwa i zasady Testu oraz określa prawa i obowiązki
uczestników Testu a także prawa i obowiązki Organizatora.
Regulamin Testu jest dostępny na stronie internetowej Organizatora pod adresem
www.ckr.raszyn.pl.
Przystąpienie Uczestnika do Testu jest równoznaczne z zapoznaniem się
z Regulaminem oraz jego akceptacją.

§2
CELE TESTU
1. Uczczenie 211 rocznicy bitwy pod Raszynem 1809 roku.
2. Pogłębianie i umacnianie wśród mieszkańców gminy Raszyn postaw patriotycznych
i obywatelskich w oparciu o poznawanie historii i dziedzictwa swojego regionu.
3. Zdobywanie wiedzy dotyczącej najważniejszych faktów z dziejów Polski i Ziemi
Raszyńskiej w oparciu o materiały źródłowe, podręczniki szkolne, opracowania
naukowe i publikacje internetowe.
§3
ZAKRES TEMATYCZNY TESTU
W Teście obowiązują wiadomości dotyczące bitwy pod Raszynem 1809 roku, wojny
polsko-austriackiej 1809 roku, a także podstawowe fakty z życia ks. Józefa
Poniatowskiego, Cypriana Godebskiego i Włodzimierza Potockiego.
§4
CZAS I MIEJSCE TESTU
1. Test jest przeprowadzany na stronie internetowej pod adresem www.ckr.raszyn.pl
w postaci formularza google.
2. Formularz testowy będzie aktywny w dniu 25 kwietnia 2020 roku (sobota) od godziny
17:00 do godziny 17:30.
§5
WARUNKI UCZESTNICTWA W TEŚCIE
1. Uczestnikiem Testu może być każda osoba, niezależnie od wieku, posiadająca swój
adres mailowy.
2. Warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w Teście jest podanie wymaganych
w formularzu danych:
a) adres email,
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b) imię i nazwisko,
c) miejscowość,
d) zaznaczenie jednego z pól: uczeń Szkoły Podstawowej w Raszynie, uczeń Szkoły
Podstawowej w Ładach, uczeń Szkoły Podstawowej w Sękocinie, uczeń szkoły
średniej, student, inne.
3. Każdy Uczestnik jest uprawniony do wzięcia udziału w Teście wyłącznie poprzez
jednokrotne przesłanie wypełnionego formularza znajdującego się na stronie
Organizatora. Wyniki powtórnego (i kolejnych) wypełnienia formularza nie będą brane
pod uwagę przy klasyfikacji zwycięzców.
4. Uczestnictwo w Teście jest dobrowolne i nieodpłatne.
5. Uczestnictwo w Teście nie wymaga zakładania konta i ustanawiania hasła.
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§6
ZASADY I PRZEBIEG TESTU
Test zawiera pytania zamknięte w następujących wariantach:
a) pytania jednokrotnego wyboru (tylko jedna odpowiedź jest dobra – okrągłe pole
wyboru),
b) pytania wielokrotnego wyboru (dobrych odpowiedzi jest więcej niż jedna –
kwadratowe pole wyboru).
Treść wszystkich pytań i wariantów odpowiedzi jest wyświetlana jednocześnie.
Kolejność udzielania odpowiedzi na pytania nie ma znaczenia.
Pytania są różnej skali trudności. Liczba punktów za dane pytanie wyświetlana jest
w prawym górnym rogu danego pytania.
Czas na udzielenie wszystkich odpowiedzi kończy się o godz. 17.30 i do tej godziny
należy najpóźniej przesłać formularz.
Wysłanie wyników Testu przez Uczestnika następuje poprzez wciśnięcie przycisku
„Prześlij” umieszczonego na końcu formularza.
Wyniki Testów poszczególnych Uczestników spływają do Organizatora chronologicznie
w momencie, w którym formularz został przesłany przez Uczestnika.

§7
ZASADY WYŁANIANIA ZWYCIĘZCÓW TESTU
1. Wynik Uczestnika stanowi sumę punktów prawidłowych odpowiedzi udzielonych
w formularzu.
2. O kolejności zajętych miejsc decyduje liczba zdobytych punktów. W przypadku
uzyskania tej samej liczby punktów przez dwóch lub więcej uczestników, wyższe
miejsce zajmuje uczestnik, który we wcześniejszym czasie prześle formularz.
§8
OGŁASZANIE WYNIKÓW I PRZYZNAWANIE NAGRÓD
1. Organizator poda wyniki Testu na stronie www.ckr.raszyn.pl w sobotę 25 kwietnia 2020
roku o godz. 19:00. Zwycięzcy Testu zostaną powiadomieni o przyznaniu nagrody
i sposobie jej odbioru drogą mailową na adres podany w formularzu.
2. Podanie przez Uczestnika Testu, któremu przyznano nagrodę, nieprawdziwych danych
może skutkować wykluczeniem danego Uczestnika z Testu.
3. Brak odpowiedzi na mail Organizatora dotyczący otrzymanej nagrody w Teście,
w terminie 3 dni od jego wysłania, jest równoznaczny z rezygnacją Uczestnika z prawa
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do otrzymania nagrody. W przypadku wygaśnięcia prawa do otrzymania nagrody,
pozostaje ona w dyspozycji Organizatora.
4. Nagrody.
a) wszyscy zdobywcy miejsc I – VI otrzymują pakiet publikacji:
- komiks „Bitwa pod Raszynem 1809 – chwała polskiego oręża”,
- album „Historie mieszkańców Raszyna, Falent i okolic”,
- puzzle „Bitwa pod Raszynem 1809” (250 elementów).
Ponadto
b) zdobywca I miejsca otrzymuje kartę podarunkową Media Markt o wartości 300zł,
c) zdobywca II miejsca otrzymuje kartę podarunkową Media Markt o wartości 200zł,
d) zdobywca III miejsca otrzymuje kartę podarunkową Media Markt o wartości 100zł,
e) zdobywcy miejsc od VII do XXV otrzymują komiks „Bitwa pod Raszynem 1809 –
chwała polskiego oręża” wydany przez Centrum Kultury Raszyn.
5. Decyzje Organizatora są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
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§9
DANE OSOBOWE
Dane osobowe Uczestników Testu są przekazywane Organizatorowi drogą
elektroniczną i będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia Testu,
wyłonienia laureatów Testu, opublikowania danych zwycięzców Testu, przyznania oraz
wydania nagród.
Administratorem danych osobowych jest „Centrum Kultury Raszyn” - Al. Krakowska
29A, 05-090 Raszyn, reprezentowane przez Dyrektora. Dane osobowe Uczestników są
przetwarzane na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
dalej „RODO”, oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016r.).
Dane osobowe Uczestników pozyskane na potrzeby Testu nie będą przekazywane
poza Europejski Obszar Gospodarczy, a także nie będą podlegały profilowaniu ani
zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
Uczestnik jest uprawniony w każdym czasie do: uzyskania dostępu do treści swoich
danych osobowych, a także do wprowadzania w nich zmian, żądania usunięcia swoich
danych, ograniczenia ich przetwarzania, przenoszenia swoich danych oraz do
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli stwierdzi, że
działania Organizatora są niezgodne z RODO. Podanie danych jest niezbędne do
uczestnictwa w Teście. Konsekwencją braku zgody na przetwarzanie jest brak
możliwości wzięcia udziału w Teście.

§10
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej: www.ckr.raszyn.pl .
2. Organizator Testu zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie,
z wyłączeniem warunków uczestnictwa w Teście. O ewentualnych zmianach
Regulaminu organizator będzie informował mailowo i ogłaszał je na stronie
internetowej.
3. Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator Testu.
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