REGULAMIN KONKURSU WIEDZY HISTORYCZNEJ
„PŁOMIENIE ZWYCIĘSTWA 2021”
§ 1. Organizator
1. Organizatorami konkursu wiedzy historycznej „Płomienie Zwycięstwa 2021” (zwanego dalej
Konkursem) są: Politechnika Koszalińska, Urząd Miasta Koszalin, Archiwum Państwowe w Koszalinie,
Muzeum Obrony Przeciwlotniczej w Koszalinie, Hufiec Ziemi Koszalińskiej ZHP (zwani dalej
Organizatorami).
§ 2. Zasady Konkursu
1. Konkurs „Płomienie Zwycięstwa 2021” odbędzie się w dniach 8 - 10 maja 2021 roku.
2. Celem Konkursu jest:
a) promocja wiedzy historycznej;
b) krzewienie idei patriotyzmu i szacunku dla minionych pokoleń.
3. Udział w Konkursie polega na udzieleniu odpowiedzi na pytania zamieszczone w formularzu na
stronie internetowej, o której mowa w §3 ust. 1 Regulaminu.
4. Za udzielenie poprawnej odpowiedzi przyznawany jest jeden punkt.
5. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
6. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, w tym w celu dokonania oceny
prawidłowości zgłoszeń oraz wyłonienia laureatów, Organizatorzy powołają Komisję Konkursową,
w skład której wejdą trzy osoby wybrane przez Organizatorów.
§ 3. Uczestnicy
1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest rejestracja i wypełnienie formularza konkursowego na
stronie www.perun.org.pl. Formularz będzie dostępny od godziny 10:30 w dniu 8 maja 2021 r.
2. W Konkursie mogą brać udział wszystkie osoby bez ograniczeń wiekowych.
3. Z Konkursu wykluczone są osoby związane zawodowo z Organizatorami oraz najbliżsi członkowie
ich rodzin.
4. Każdy z uczestników może wypełnić formularz tylko jeden raz. W przypadku wypełnienia
formularza z odpowiedziami wielokrotnie uczestnik zostanie zdyskwalifikowany.
5. Poprzez rejestrację i udział w Konkursie uczestnik wyraża zgodę na:
a) wzięcie udziału w Konkursie na warunkach określonych w niniejszym regulaminie;
b) przetwarzanie przez Organizatora jego danych osobowych w zakresie niezbędnym do
przeprowadzenia Konkursu;
c) opublikowanie przez Organizatora na łamach stron internetowych, portali społecznościowych oraz
w informacjach medialnych imienia i nazwiska nagrodzonego uczestnika.
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6. W formularzu konkursowym uczestnik musi podać swój adres email.
7. Osoby nagrodzone dodatkowo będą musiały podać dane adresowe do wysyłki nagród.
§ 4. Zwycięzcy Konkursu
1. Konkurs kończy się w dniu 10 maja 2021 r. o godz. 8:00. Odpowiedzi udzielone po tym terminie nie
będą brane pod uwagę.
2. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni przez Komisję Konkursową, na podstawie punktacji
uzyskanej za poprawne odpowiedzi. Kolejność zostanie ustalona według największej liczby punktów.
W przypadku tej samej liczby punktów decydować będzie kolejność zgłoszeń do konkursu.
3. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na stronie wydarzenia na FB w dniu 10 maja 2021 r.
4. Nagrodami w konkursie są pozycje książkowe ufundowane przez Archiwum Państwowe oddział
w Koszalinie.
5. Laureatom nie przysługuje prawo wymiany nagród na gotówkę lub nagrody innego rodzaju.
§ 5. Postanowienia końcowe
1. Regulamin konkursu znajduje się na stronie internetowej www.perun.org.pl i na stronie wydarzenia
na Facebooku Politechniki Koszalińskiej.
2. W kwestiach dotyczących przebiegu Konkursu, nieprzewidzianych niniejszym regulaminem, głos
rozstrzygający należy do Komisji Konkursowej.
3. Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo przesunięcia, przedłużenia lub przerwania konkursu
z ważnych przyczyn.
4. Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w regulaminie.
Regulamin niniejszy regulamin został przyjęty i zaakceptowany przez przedstawicieli Organizatorów:

1. Politechnika Koszalińska

2.

Urząd Miasta Koszalin

3. Archiwum Państwowe w Koszalinie

4.

Muzeum Obrony Przeciwlotniczej w Koszalinie

5. Hufiec Ziemi Koszalińskiej ZHP
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