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Dofinansowano ze środków Programu „ Działaj Lokalnie IX” Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności  

realizowanego   przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Ośrodka Działaj Lokalnie w Zawierciu. 

 

 

REGULAMIN   RODZINNEGO  KONKURSU 

 WIEDZY O ZABYTKACH PILICY 
 

 

§ 1  Organizator 

 
Stowarzyszenie Ziemi Pilickiej, ul. Partyzantów 1, 42-4369 Pilica 

gmina: Pilica, powiat: zawierciański, woj. śląskie  

strona internetowa www.ziemiapilicka.pl 

                                                            

 

 

§ 2 Informacje ogólne 

 
1.Rodzinny Konkurs wiedzy o zabytkach Pilicy odbywa się dzięki dofinansowaniu ze 

środków Programu „Działaj lokalnie IX” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności 

realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Ośrodka Działaj Lokalnie  

w Zawierciu. 

2. Nad przebiegiem konkursu czuwać będzie  Jury powołane przez Organizatorów. 

3. Konkurs zorganizowany zostanie w sierpniu 2015r.   Miejsce i godzina rozpoczęcia 

zostaną podane do publicznej wiadomości na stronach www.ziemiapilicka.pl,   

www.Piliczanie.pl, plakatach. 

4. Udział w konkursie jest bezpłatny. 

 

 
§ 3 Uczestnicy 

 

Dwuosobowe zespoły (mama i dziecko, tata i dziecko, babcia i wnuczek, mąż i żona, brat i 

siostra, itp.) 

 

                                                    § 4 Czas trwania konkursu 

 

 15 sierpnia 2015r.  

 

§ 5 Cel konkursu 

 
1. Poszerzenie wiedzy na temat zabytków Pilicy. 

2. Upowszechnianie historii ziemi pilickiej. 

3. Integracja społeczności lokalnej. 

http://www.ziemiapilicka.pl/
http://www.piliczanie.pl/
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§ 6  Przebieg konkursu 

 

1. Rodzina uczestnicząca w konkursie wybiera 3 z przygotowanej  przez Organizatora puli 

pytań. 

3. Pisemnych  odpowiedzi na otrzymanych od Organizatora kartkach uczestnicy udzielać 

będą pojedynczo. 

4. Po zakończeniu odpowiedzi Jury policzy punkty osobno dla każdego zawodnika każdej 

drużyny. W sytuacji uzyskania takiej samej liczby punktów Organizator przewiduje dogrywkę 

(do pierwszej złej odpowiedzi). 

 

 
§  7 Nagrody 

 

1. Nagrodzeni w konkursie zostaną laureaci trzech pierwszych miejsc.  

 
 

 

§ 8  Postanowienia końcowe 

 

1. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu oraz  zgodą uczestnika na 

przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z 29 sierpnia 1997 r.  o 

ochronie danych osobowych (t.j.: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).  Dane osobowe 

uczestników konkursu będą chronione zgodnie z wymienioną ustawą.  Uczestnikowi konkursu 

przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych 

jest dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwia wzięcie udziału w konkursie.  

2. Organizator informuje, iż dane osobowe laureata konkursu (imię i nazwisko) zostaną  

opublikowane w materiałach informacyjnych i promocyjnych Stowarzyszenia i Ośrodka Działaj 

Lokalnie w Zawierciu. 
3. Dane osobowe uczestników konkursu mogą być przekazane fundatorowi nagród w celu 

wykonania przez niego obowiązków wynikających z regulaminu konkursu.  

7. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu bez podania  

przyczyn oraz do niewyłonienia zwycięzcy. 

  

Informacje o konkursie można uzyskać:  
Stowarzyszenie Ziemi Pilickiej 

42-436 Pilica 

Ul. Partyzantów 1. 

Tel. 69 65 20 241 

 

 

 

 

 


