
REGULAMIN „WIELKIEGO TESTU Z HISTORII WOŁOMINA”

§ 1.
Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady i przebieg „Wielkiego Testu z Historii Wołomina”, 
zwanego dalej Testem.
2. Organizatorem Testu jest Stowarzyszenie „Wspólnota Pokoleń” z siedzibą w Wołominie, 
ul. Wiejska 1A/5, zwane dalej Organizatorem.
3.  Współorganizatorami Testu są: Urząd Miejski w Wołominie oraz Miejska Biblioteka 
Publiczna w Wołominie, zwane dalej Współorganizatorami.
4. Honorowy patronat nad Testem objęła Burmistrz Wołomina, pani Elżbieta Radwan.

§ 2.
Cele Testu i warunki uczestnictwa

1.  Celem Testu jest budowanie i wzmacnianie patriotyzmu lokalnego poprzez propagowanie 
historii Wołomina. 
2. W Teście mogą wziąć udział mieszkańcy Wołomina od lat 13. Górna granica wieku nie jest
określona.
3. W Teście nie mogą wziąć udziału: Organizatorzy i Współorganizatorzy oraz zawodowi 
historycy i osoby mające na koncie publikacje (drukowane lub internetowe) dotyczące historii
Wołomina.
4. Udział w Teście jest bezpłatny i dobrowolny. Warunkiem uczestnictwa jest zarejestrowanie
się drogą elektroniczną na adres: https://ankietaplus.pl/s/52746VAY
5. Liczba uczestników Testu jest ograniczona i wynosi 100 osób, a o rejestracji decyduje 
kolejność zgłoszeń.

§ 3.
Termin, miejsce oraz przebieg Testu

1. Test odbędzie się dnia 1 kwietnia 2019 r. o godz. 18.00 w Sali konferencyjnej Biblioteki 
Miejskiej przy ul. Wileńskiej 32.
2. Czas trwania Testu: 60 minut.
3. Test składa się z 45 pytań, podzielonych na 3 poziomy trudności, po 15 pytań na każdym 
poziomie. Wszystkie pytania mają charakter zamknięty i poprawna jest tylko jedna 
odpowiedź.
4. Za każdą poprawną odpowiedź na I poziomie można uzyskać 1 punkt (max. 15), na II 
poziomie – 2 punkty (max. 30), na III poziomie – 3 punkty (max. 45). 
Ogólna maksymalna liczba punktów – 90.
5. W czasie Testu zabronione jest posługiwanie się telefonami komórkowymi, smartfonami i 
tabletami oraz wychodzenie z Sali.
6. Osoby, które złamią ten zakaz, zostaną wykluczone z udziału w Teście.

§ 4.
Wyłonienie laureatów

1. Po zakończeniu Testu arkusze konkursowe zostaną zebrane przez Komisję Testu i 
zdeponowane w siedzibie Stowarzyszenia „Wspólnota Pokoleń”.



2. W ustalonym dniu zbierze się jury, które dokona sprawdzenia prac konkursowych i 
sporządzi protokół, który przekaże Organizatorowi.
3. O wynikach testu i terminie wręczenia nagród Organizator poinformuje za pośrednictwem 
strony www.wolomin.org oraz na profilu: www.facebook.com/wolomin.
4.  Fundatorem nagród dla laureatów Testu jest Gmina Wołomin.   
5.  Wszyscy uczestnicy Testu otrzymają  dyplomy.

§ 5.
Przetwarzanie danych osobowych i obowiązek informacyjny

Spełniając obowiązek wynikający z 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 oraz 
uchylenia  dyrektywy 95/46/WE informujemy, iż: 
1. Administratorem danych osobowych pozyskanych na potrzeby Wielkiego Testu z Historii 
Wołomina jest Burmistrz Wołomina,  ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wołomin;
2. W Urzędzie Miejskim w Wołominie jest powołany Inspektor Danych Osobowych. Funkcję
tę pełni Teresa Sosnowska, e-mail: iod@wolomin.org.pl;
3. Zbierane przez Organizatora dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia 
Wielkiego Testu z Historii Wołomina na  podstawie art. 6 ust. 1 lit.a ww. Rozporządzenia;
4. Odbiorcą pozyskanych przez Organizatora danych osobowych jest komisja Testu powołana
przez Stowarzyszenie „Wspólnota Pokoleń”.
5. Gromadzone przez Organizatora dane osobowe uczestników Wielkiego Testu z Historii 
Wołomina zostaną zniszczone  niezwłocznie po przekazaniu nagród, nie później niż w dniu 
20 maja 2019 roku.
6. Uczestnicy Wielkiego Testu z Historii Wołomina posiadają prawo dostępu do treści swoich
danych oraz prawo ich  sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do 
przenoszenia danych, prawo do  wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w 
dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano 
na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7. Uczestnicy Wielkiego Testu z Historii Wołomina mają prawo wniesienia skargi do Prezesa 
Urzędu Ochrony Danych  Osobowych, gdy uznają, iż przetwarzanie ich danych osobowych 
narusza przepisy Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.;
8. Podanie przez Uczestników Wielkiego Testu z Historii Wołomina danych osobowych jest 
warunkiem udziału w Teście.  Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak 
możliwości udziału w Teście.

http://www.facebook.com/wolomin
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