
 
 
 

REGULAMIN 

TESTU WIEDZY Z HISTORII ŁUKOWA 

„POZNAJ SWOJE MIASTO” 
 

 

CZĘŚĆ I - postanowienia ogólne, cele testu, warunki uczestnictwa 

 

1. Niniejszy regulamin określa zasady i przebieg testu wiedzy noszącego nazwę „Poznaj swoje 

miasto. Test wiedzy z historii Łukowa”, zwanego dalej Testem. 

2. Organizatorem Testu jest Stowarzyszenie Alternatywa dla Łukowa z siedzibą w Łukowie, 

ul. Wołodyjowskiego 7/46, 21-400 Łuków, NIP: 8252176889, REGON: 363678784, zwane dalej 

Organizatorem. 

3. Głównym celem Testu jest propagowanie historii Łukowa wśród mieszkańców miasta oraz 

uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu miasta. 

4. Udział w Teście jest bezpłatny oraz całkowicie dobrowolny.  

5. Warunkiem uczestnictwa w Teście jest dostarczenie Organizatorowi zgłoszenia, zawierającego 

imię i nazwisko uczestnika, a w przypadku osoby będącej uczeniem szkoły podstawowej lub 

ponadpodstawowej dodatkowo nazwę reprezentowanej szkoły. 

6. W przypadku delegowania osób ze szkół podstawowych lub ponadpodstawowych, każda 

placówka może zgłosić na Test maksymalnie 4 uczniów.  

7. Planowana data i miejsce zorganizowania Testu to piątek 10 grudnia 2021 roku, godzina 10.00 

w Sali Konferencyjnej im. Jana Pawła II w Łukowie (siedziba Urzędu Miasta Łuków i Starostwa 

Powiatowego w Łukowie, ul. Piłsudskiego 17, 21-400 Łuków). 

8. Zgłoszeń do Testu należy dokonywać drogą mailową (adres e-mail: 

alternatywadlalukowa@gmail.com), telefoniczną (tel. 661 654 609), za pośrednictwem mediów 

społecznościowych (facebook.com/alternatywadlalukowa) bądź bezpośrednio u Organizatora. 

Zgłoszenia do udziału w Teście będą przyjmowane do środy 8 grudnia 2021 r., do godz. 23:59. 

9. W przypadku osób, które nie dokonały zgłoszenia w terminie określonym w pkt 8 niniejszego 

Regulaminu, Organizator przewiduje możliwość dopuszczenia uczestnika do wzięcia udziału 

w Teście, o ile dysponować będzie miejscami nie zajętymi przez osoby z rejestracji określonej 

w pkt 8 Regulaminu oraz gdy uczestnik stawi się o czasie i w miejscu Testu. 

10. Maksymalną liczbę uczestników Testu wynosi 50 osób. 

11. Test odbywać się będzie pod honorowym patronatem Burmistrza Miasta Łuków Piotra 

Płudowskiego. 

  



 

CZĘŚĆ II - zagrożenie epidemiczne SARS-CoV-2 

 

12. Test będzie odbywał się w czasie obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

zagrożenia epidemicznego, spowodowanego koronawirusem SARS-CoV-2 i przeprowadzony 

zostanie z zachowaniem niezbędnych obostrzeń i zaleceń sanitarnych. 

13. Organizator Testu oświadcza, iż znane są mu Wytyczne dla organizatorów imprez kulturalnych 

i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce1, przygotowane przez 

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Rozwoju oraz Główny Inspektor 

Sanitarny. 

14. Uczestnicy Testu biorą w nim udział na własną odpowiedzialność i zobowiązani są złożyć 

oświadczenia, w których informują, że według swojej najlepszej wiedzy, nie są osobą zakażoną 

oraz nie przebywają na kwarantannie lub pod nadzorem epidemicznym. Wypełnienie oświadczeń 

z danymi kontaktowymi służyć będzie jedynie na wypadek wykrycia, że w Teście brała udział 

osoba zakażona koronawirusem SARS-CoV-2. Dane te będą wówczas przekazane służbom 

sanitarnym w celu dochodzenia epidemiologicznego na wypadek wykrycia zakażenia. 

W przypadku braku stwierdzenia zakażenia, w terminie maksymalnie 21 dni od daty 

przeprowadzenia Testu, nastąpi ich komisyjne zniszczenie. 

15. Organizator Testu zapewnia dostęp do ochronnych maseczek i rękawiczek, a także do płynu do 

dezynfekcji. 

16. Podczas pisania Testu, jego uczestnicy będą zobowiązani - zgodnie z zaleceniami sanitarnymi - 

do zachowania odpowiedniego dystansu społecznego od innych osób, a także od osób 

postronnych. Odstępstwa od tej zasady regulować będą odrębne przepisy sanitarne obowiązujące 

na dzień przeprowadzenia Testu. 

17. W miejscach nie będących przestrzenią otwartą, w których odbywać się będzie Test, obowiązuje 

nakaz zasłaniania ust i nosa. Osoby, które z przyczyn zdrowotnych nie mogą zasłaniać nosa i ust, 

winny zachować bezpieczną odległość 2 metrów od innych uczestników wydarzenia. 

18. Uczestnicy Testu będą zobowiązani do dezynfekcji dłoni przed rozpoczęciem wydarzenia, po jej 

zakończeniu, a także przed i po każdorazowym skorzystaniu z toalety. 

19. Uczestnictwo w Teście jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na poddanie się bezdotykowemu 

mierzeniu temperatury ciała, którego dokonają przedstawiciele Organizatora. Wynik pomiaru 

powyżej 38 stopni Celsjusza oznaczać będzie niemożność wzięcia udziału w Teście. Organizator 

zaznacza, że mierzenie temperatury ciała uczestnikom Testu nie jest obligatoryjne. 

 

CZĘŚĆ III - przebieg Testu, dogrywka, wyłonienie laureatów, nagrody 

 

20. Przed rozpoczęciem rywalizacji, uczestnik Testu poproszony zostanie o podanie na arkuszu 

konkursowym swojego imienia i nazwiska, a w przypadku, gdy będzie uczniem szkoły 

podstawowej lub ponadpodstawowej, poproszony zostanie dodatkowo o wskazanie placówki, 

którą reprezentuje.  

21. Zadaniem uczestników Testu będzie udzielenie poprawnej odpowiedzi w pytaniach 

przygotowanych przez Organizatora. Test będzie się składał z 30 pytań, z których część będzie 

 
1 Wytyczne dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce, 

https://www.gov.pl/web/kultura/wytyczne-dla-organizatorow-imprez-kulturalnych-i-rozrywkowych-w-trakcie-

epidemii-wirusa-sars-cov-2-w-polsce (dostęp z dn. 31.08.2020 r.) 

 



 

miała charakter zamknięty i część charakter otwarty. Pytania będą zróżnicowane pod względem 

stopnia trudności. 

22. W przypadku pytań zamkniętych, do każdego pytania zamkniętego zostanie podanych kilka 

wariantów odpowiedzi, z których tylko jedna będzie poprawna. W przypadku pytania otwartego, 

uczestnik Testu zostanie poproszony o samodzielne wpisanie na arkuszu konkursowym 

odpowiedzi na pytanie. 

23. Za każdą poprawną odpowiedź na pytanie, uczestnikowi Testu przyznany zostanie 1 punkt. 

W przypadku udzielenia błędnej odpowiedzi na pytanie, bądź nie udzielenia odpowiedzi w ogóle, 

uczestnik nie otrzyma punktu. 

24. Czas na rozwiązanie Testu to 60 minut. Możliwe jest rozwiązanie Testu w czasie krótszym niż 

wyznaczony. Rozwiązanie Testu w krótszym czasie, nie ma znaczenia przy ustalaniu końcowej 

klasyfikacji. 

25. W trakcie trwania Testu zabronione jest wychodzenie z pomieszczenia, korzystanie z urządzeń 

elektronicznych, typu komputery oraz telefony, a także innego rodzaju pomocy. W przypadku 

złamania tego zakazu Organizator zdyskwalifikuje uczestnika Testu w trybie natychmiastowym. 

26. Porządek i przebieg Testu będzie nadzorować przedstawiciele Organizatora, obecni na sali przez 

cały czas trwania Testu. 

27. Bezpośrednio po zakończeniu Testu i zebraniu arkuszy konkursowych od wszystkich 

uczestników, odbędzie się zliczenie wyników poprzez weryfikację prawidłowości udzielonych 

odpowiedzi na pytania na arkuszach konkursowych. Zwycięzcą Testu zostanie ta osoba, która 

udzieli poprawnych odpowiedzi na jak największą ilość pytań. 

28. W przypadku zdobycia najwyższej liczby punktów przez kilka osób, przeprowadzona zostanie 

dogrywka. Dogrywka będzie mieć formę ustną. Organizator zada każdej osobie o równiej liczbie 

punktów dodatkowe pytania. Osoba, która pierwsza poda złą odpowiedź lub nie poda żadnej 

odpowiedzi, odpadnie z dogrywki. Dogrywka prowadzona będzie aż do momentu pozostania 

w niej jednej osoby, która poprawnie odpowie na pytania przygotowane przez Organizatora. 

Pytania w dogrywce będą losowane przez uczestników. Czas na udzielenie odpowiedzi to 

20 sekund. 

29. Ostateczne i oficjalne wyniki Testu zostaną podane po jego zakończeniu - zarówno zasadniczej 

rywalizacji jak i ewentualnej dogrywki - w miejscu wskazanym przez Organizatora Nastąpi 

wówczas wyłonienie laureatów. 

30. Laureatom Testu, czyli trzem najlepszym osobom o najwyższym wyniku punktowym, uzyskanym 

w Teście, zostaną przyznane nagrody rzeczowe, puchary i dyplomy. 

31. Warunkiem odbioru nagród będzie pisemne potwierdzenie tego faktu na protokole odbioru 

nagrody. Niedopuszczalna jest wypłata równowartości nagrody rzeczowej w gotówce lub 

zamiana na inną nagrodę. Ewentualne prośby w tej kwestii nie będą rozpatrywane. 

32. Organizator dopuszcza wręczenie dodatkowej nagrody dla szkoły podstawowej lub 

ponadpodstawowej, której reprezentanci uzyskają najlepszy wynik w klasyfikacji drużynowej. 

W tej sytuacji wynik każdej ze szkół zostanie obliczony na podstawie średniej arytmetycznej. 

Wyróżnienie i dodatkowa nagroda dla najlepszej szkoły dotyczyć będzie tych placówek, które 

zgłoszą do Testu 4 reprezentantów. Wręczenie nagrody dla szkoły nie jest obligatoryjne. 

33. Uczestnicy Testu są zobowiązani do obecności na sali, kiedy zostaną ogłoszone wyniki. 

 

CZĘŚĆ IV- postanowienia końcowe 

 

34. Udział w Teście jest równoznaczny z zapoznaniem się, akceptacją i przestrzeganiem niniejszego 



 

Regulaminu. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia uczestnika od jego przestrzegania. 

35. Regulamin Testu udostępniony zostanie w formie elektronicznej na stronie internetowej 

www.alternatywadlalukowa.pl oraz w formie papierowej w miejscu rozegrania Testu. 

36. W przypadku naruszenia niniejszego Regulaminu, złamania zasad fair play, utrudniania pisania 

Testu innym uczestnikom, Organizator ma prawo wykluczenia uczestnika. Decyzja Organizatora 

w tej kwestii jest ostateczna. 

37. Administratorem danych osobowych uczestników Testu jest Organizator: Stowarzyszenie 

Alternatywa dla Łukowa z siedzibą w Łukowie, ul. Wołodyjowskiego 7/46, 21-400 Łuków, NIP: 

8252176889, REGON: 363678784. 

38. Poprzez akceptację Regulaminu i uczestnictwo w Teście, jego uczestnicy wyrażają zgodę na 

publikację ich wizerunków w relacjach z przebiegu wydarzenia, zamieszczonych w mediach, 

profilach społecznościowych oraz stronach internetowych, a także w materiałach promocyjnych 

Organizatora. 

39. Uczestnicy Testu wyrażają również zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych i ich 

przetwarzanie w doraźnej bazie danych wyłącznie w celach związanych z organizacją Testu, 

w zakresie koniecznym do jego prawidłowego przeprowadzenia oraz zrelacjonowania, 

zaprotokołowania odbioru nagród rzeczowych, a także na potrzeby ewentualnego postępowania 

służb epidemicznych (z zastrzeżeniem pkt. 14 niniejszego Regulaminu). 

40. Uczestnikom Testu przysługuje prawo - na przepisach ogólnych - do modyfikacji, a także 

usunięcia swoich danych osobowych. 

41. Wszelkie reklamacje mogą̨ być́ kierowane pisemnie na adres Organizatora. Czas przewidziany na 

ich składanie to 7 dni od dnia rozstrzygnięcia Testu. Reklamacja powinna zawierać: imię, 

nazwisko, dokładny adres uczestnika, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy reklamacja, 

określenie treści zdarzenia oraz podpis. Wszelkie reklamacje, które wpłyną̨ do Organizatora po 

wyznaczonym terminie nie będą̨ uwzględniane. Złożone przez uczestników reklamacje będą̨ 

rozpatrywane w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania przez Organizatora Testu. 

O rozpatrzeniu reklamacji uczestnik zostanie powiadomiony pisemnie. 

42. 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. 

43. Zmiany niniejszego Regulaminu obowiązują od chwili ich opublikowania. 

44. Wszelkie spory związane z niniejszym Testem rozstrzygać będzie Sąd właściwy miejscowo dla 

siedziby Organizatora. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem Testu, stosuje 

się przepisy prawa polskiego. 

45. Zarówno Uczestnicy Testu, jak i Organizator będą dążyć do rozwiązywania wszelkich sporów 

powstałych na tle Regulaminu w sposób ugodowy, na drodze negocjacji. 

46. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora. W sprawach spornych decyzja 

Organizatora jest decyzją ostateczną. 

 

 

 

 


