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Regulamin Quizu Bożonarodzeniowego 
 

§ 1 Informacje ogólne 

 

1. Quiz bożonarodzeniowy zwany dalej Quizem, odbędzie się w dniach: 09, 16 grudnia 2022 

roku. 

2. Quiz zostanie zorganizowany w jednej turze w godzinach 20:00-21:00 

3. Organizatorem Quizu jest Żegluga Szczecińska Turystyka Wydarzenia sp. z o.o. z siedzibą na 

ul. Wendy 8 w Szczecinie. 

4. Quiz odbędzie się na scenie głównej Jarmarku Bożonarodzeniowego, 

 Plac lotników, w Szczecinie. 

5. W Quizie mogą wziąć udział osoby pełnoletnie, w drużynach maksymalnie 5 osobowych. 

6. Organizatorzy zapewniają nagrody dla zwycięskich drużyn według poniższych wytycznych:  

 

Trzy pierwsze miejsca zdobywają nagrody rzeczowe 

 tj. gra planszowa + zestaw piw z browaru Gryfus 

 

7. W przypadku gdy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w przypadku nagród 

związanych z wygraną w Konkursie, zaistnieje obowiązek uiszczenia podatku dochodowego 

od osób fizycznych, Organizator przyzna Laureatom Konkursu dodatkową nagrodę pieniężną 

w kwocie odpowiadającej wysokości podatku obciążającego zdobywcę tej nagrody 

(ubruttowienie), tj. równowartość 11,1111% wartości nagrody rzeczowej, przeznaczoną na 

zapłatę podatku od tej nagrody rzeczowej i dodatkowej nagrody pieniężnej. Przed wydaniem 

takich nagród Organizator pobierze od zdobywcy nagrody podatek dochodowy od osób 

fizycznych, zgodnie z przepisami prawa. Pobór podatku zostanie dokonany poprzez 

potrącenie podatku z dodatkowej nagrody pieniężnej, o której mowa powyżej. Laureat 

Konkursu zobowiązuje się podać Organizatorowi dane niezbędne do rozliczenia podatku od 

nagrody. 

8. Uczestnicy Quizu biorą w nim udział na własną odpowiedzialność. Udział w Quizie jest 

bezpłatny.  

9. Udział w Quizie jest równoznaczny z udzieleniem zgody na nieodpłatne wykorzystywanie  

i publikowanie wizerunku Uczestnika przez Organizatora oraz Miasto Szczecin, w ramach 

rozliczenia zadania, promocji wydarzenia oraz innych wydarzeń realizowanych przez 

Organizatora oraz Miasto Szczecin. 

10. W   konkursie   nie   mogą   brać   udziału   pracownicy Organizatora oraz członkowie ich 

najbliższych rodzin (małżonkowie, rodzeństwo, zstępni, wstępni). 

 

§ 2  Cele i zasady Gry 

 

1. Celem Quizu jest upowszechnianie kultury i historii, zdobycie podstaw wiedzy z zakresu Świąt 

Bożego Narodzenia oraz promocja Jarmarku Bożonarodzeniowego odbywającego się w 

Szczecinie  

2. W Quizie mogą wystartować drużyny liczące maksymalnie 5 osób.  
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3. Zgłoszenia drużyn dokonywane są bezpośrednio przez uczestników Quizu od godziny 19.30 

dnia 10.12.22r. u animatorki, która będzie znajdowała się przy scenie w miejscu odbywania 

się quizu. 

4. Ilość drużyn, która może wziąć udział w Quizie jest nieograniczona 

5. Poprzez podpisanie zgłoszenia uczestnicy wyrażają zgodę na wzięcie udziału w Quizie na 

warunkach niniejszego Regulaminu. Przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych 

uczestnika w zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia Quizu odbywać się będzie zgodnie  

z klauzulą informacyjną RODO zamieszczoną na stronie internetowej pod adresem: 

https://zstw.szczecin.pl/application/files/9415/8108/2424/Ochrona-danych-osobowych-

rodo-ZSTW-2020.pdf  

6. Zgłaszając drużynę należy podać jej nazwę oraz liczbę jej członków.  

7. Przedstawiciele drużyn muszą posiadać słowne upoważnienie od pozostałych członków w 

celu dokonania zapisu. 

8. Drużynom Quizu zostaną wydane karty odpowiedzi, które należy wypełnić i oddać na koniec 

organizatorom w celu weryfikacji uzyskanych punktów. 

9. Drużyny proszone są o przybycie najpóźniej 5 minut przed planowanym rozpoczęciem Quizu. 

10. Drużyny rozpoczynają rozgrywkę jednocześnie.  

11. Quiz zostanie wyświetlony w formie animacji. Będzie10 kategorii po 3 pytania, 30 sek. na 

każdą odpowiedź.  

12. Od momentu startu Quizu obowiązuje zakaz korzystania z urządzeń, w tym telefonów 

komórkowych, umożliwiających sprawdzenie odpowiedzi za pośrednictwem Internetu. Osoby 

niestosujące się do zakazu mogą zostać zdyskwalifikowane przez Organizatora.  

13. Punkty otrzymuje się za prawidłowe udzielenie odpowiedzi na zadane pytania.  

14. Przez zdobycie punktu rozumiane jest odpowiedzenie na pytanie zgodnie z kluczem 

odpowiedzi przygotowanym przez Organizatora. Uczestnicy zaznaczają odpowiedzi na Karcie 

Gry przygotowanej przez Organizatora. Na każde pytanie możliwa jest tylko jedna 

prawidłowa odpowiedź.  

15. Po weryfikacji Kart Gry i zliczeniu punktów ogłaszane są wyniki. O klasyfikacji końcowej 

decyduje liczba zdobytych punktów. 

16. W razie zdobycia przez dwie lub więcej drużyn tej samej liczby punktów reprezentantom 

drużyny zostanie zadane pytanie dodatkowe decydujące o ostatecznej klasyfikacji. 

17. Organizator zastrzega sobie prawo przyznania wyróżnienia. 

18. Wątpliwości i protesty powinny być zgłoszone Organizatorom niezwłocznie po ogłoszeniu 

wyników. 

19. Uczestnicy poruszają się po terenie Jarmarku Bożonarodzeniowego na własną 

odpowiedzialność. 

20. Uczestnicy przystępując i uczestnicząc w Quizie biorą na siebie całkowitą odpowiedzialność 

prawno-cywilną podczas trwania Quizu.  

21. W przypadku naruszenia przez uczestnika niniejszego regulaminu, złamania zasad fair play 

lub utrudniania gry innym uczestnikom Quizu, Organizator ma prawo do wykluczenia go  

z rozgrywki. 

22. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zachowania uczestników Quizu mogące 

naruszyć porządek publiczny lub dobra osobiste osób trzecich. 

 

 

https://zstw.szczecin.pl/application/files/9415/8108/2424/Ochrona-danych-osobowych-rodo-ZSTW-2020.pdf
https://zstw.szczecin.pl/application/files/9415/8108/2424/Ochrona-danych-osobowych-rodo-ZSTW-2020.pdf
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§ 4 Przepisy końcowe 

 

1. Quiz może zostać odwołany przez Organizatora bez podania przyczyn.  

2. Zmiany w regulaminie mogą zostać wprowadzone przez Organizatora jedynie do czasu 

rozpoczęcia Quizu. 

3. Uczestnictwo w Quizie  jest jednoznaczne z akceptacją powyższych warunków. 

 

 
  


