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REGULAMIN KONKURSU WIEDZY HISTORYCZNEJ  „O SZABLĘ STAROSTY 

RADOMSKIEGO W 100 - LECIE BITWY WARSZAWSKIEJ 1920 r.” 

 

I. CELE KONKURSU 

1. Propagowanie historii najnowszej głównie wśród mieszkańców 

Powiatu Radomskiego. 

2. Krzewienie postaw patriotycznych i obywatelskich. 

3. Uczczenie pamięci bohaterów wojny polsko – bolszewickiej z lat 1919-

1920. 

 

II. ORGANIZATOR  I PRZEDMIOT KONKURSU 

1. Powiat Radomski, zwany dalej Organizatorem, ogłasza Konkurs 

Wiedzy Historycznej „O szablę Starosty Radomskiego w 100 - lecie 

bitwy warszawskiej 1920 r.” w formie quizu online. 

2. Konkurs jest organizowany w ramach zadania Powiatu Radomskiego 

w zakresie kultury. 

 

II. ZASADY KONKURSU 

1. Konkurs adresowany jest do wszystkich mieszkańców, bez względu na 

wiek i płeć. Maksymalna liczba uczestników quizu to 2000 osób. 

2. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Starostwa 

Powiatowego w Radomiu i jednostek organizacyjnych Powiatu 

Radomskiego oraz członkowie ich rodzin. 

3. Konkurs zostanie przeprowadzony online na stronie 

www.radompowiat.pl oraz facebook/PowRadomski w dniu 15 

sierpnia 2020 r. od godzinie 17:00. Aby wziąć udział w konkursie, 

należy w dniu 15 sierpnia 2020 r. przed godziną 17:00 zalogować się 

na stronie internetowego generatora quizów kahoot.it poprzez 

przeglądarkę internetową w smartfonie, komputerze, tablecie lub 

innym odpowiednim urządzeniu, umożliwiającym korzystanie ze stron 

internetowych.  

4. Sposób logowania do quizu online:  

a) w odpowiednim oknie przeglądarki należy wpisać numer „Game 

PIN”, o którym uczestnicy zostaną poinformowani podczas 

transmisji online na stronach internetowych www.radompowiat.pl   

http://www.radompowiat.pl/
http://www.radompowiat.pl/
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oraz facebook/PowRadomski, po czym zatwierdzić swój wybór 

poprzez naciśnięcie klawisza „enter”.  

b) następnie należy podać swój „nick”. Na potrzeby identyfikacji 

ewentualnych zwycięzców należy użyć swojego imienia oraz 

pierwszych pięciu cyfr numeru swojego telefonu komórkowego. 

(każdy inny sposób będzie skutkował dyskwalifikacją) – na 

przykład: Jan Nowak 530 51 oraz upewnić się czy na liście 

uczestników quizu na ekranie transmisji online pojawił się podany 

przez nas „nick”. 

c) osoba prowadząca quiz uruchomi program i rozpocznie konkurs, 

prezentując pytania oraz cztery możliwości odpowiedzi, które 

ukażą się na ekranie podczas transmisji online i z których każda jest 

oznaczona innym kolorem. Na ekranie smartfonów uczestników 

quizu pojawi się jedynie okno wyboru z czterema kolorami, z 

których tylko jeden będzie przyporządkowany do prawidłowej 

odpowiedzi.  

d) na odpowiedź na każde pytanie uczestnicy będą mieli 30 sekund. 

Program Kahoot, obsługujący quiz, automatycznie zbada 

prawidłowość odpowiedzi oraz wyliczy czas podjęcia decyzji, a 

następnie, również automatycznie, przydzieli punkty 

poszczególnym uczestnikom konkursu. Po każdym pytaniu 

prowadzący transmisję online będzie informował o ilości 

zdobytych punktów przez trzech najlepszych spośród uczestników. 

5. Szczegółowa instrukcja logowania oraz dodatkowe informacje 

znajdują w załączniku nr 1 pn. Instrukcja logowania się w celu 

uczestnictwa w konkursie wiedzy historycznej w formie quizu online „O 

szablę Starosty Radomskiego w 100 - lecie bitwy warszawskiej 1920 

r.” 

 

III. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU 

1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 15 sierpnia 2020 r. tuż po 

zakończeniu quizu, przeprowadzanego metodą online. O przydziale 

miejsc będzie decydować liczba punktów, które zostaną naliczone 

automatycznie przez program Kahoot. Osoby, wskazane przez 

organizatorów jako zwycięzcy quizu zostaną poproszone o wysłanie 
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sms z treścią zawierającą: imię i nazwisko oraz tag #oszable 

(koniecznie!) z telefonu, na którym uczestnik logował się do gry (na 

przykład: Jan Nowak #oszable). Sms należy wysłać pod numer 

530 498 142 maksymalnie w ciągu 30 minut po oficjalnym 

zakończeniu konkursu. Po wysłaniu sms skontaktujemy się z 

Państwem najwcześniej we wtorek, 18 sierpnia w celu omówienia 

szczegółów dotyczących odebrania nagrody. 

2. Niepełnoletni uczestnicy quizu kontaktują się i odbierają ewentualną 

nagrodę w towarzystwie rodzica lub prawnego opiekuna. 

3. W konkursie przyznane zostaną nagrody rzeczowe, które otrzymają 

trzej uczestnicy quizu z największą liczbą punktów, przyznanych przez 

program Kahoot. Nagrody to: 

a) I miejsce: replika szabli polskiej tzw. „radziwiłłówki” oraz smartfon i 

zestaw gadżetów z herbem Powiatu Radomskiego, 

b) II miejsce: smartwatch i zestaw gadżetów z herbem Powiatu 

Radomskiego, 

c) III miejsce: mikrowieża do odtwarzania muzyki i zestaw gadżetów z 

herbem Powiatu Radomskiego. 

d) IV-X miejsce - zestaw gadżetów z herbem Powiatu Radomskiego. 

4. W przypadku niepotwierdzenia przez uczestnika prawa do nagrody 

(na przykład poprzez niewysłanie sms w terminie i o treści wskazanej 

w pkt. 1), nagroda, przypadająca za określone miejsce I-III zostanie 

wydana osobie z kolejną najwyższą liczbą punktów. Ostateczną 

decyzję w sprawie przydziału nagród podejmuje Organizator. 

  

IV. OGŁOSZENIE WYNIKÓW I WRĘCZENIE NAGRÓD 

1. Wręczenie nagród nastąpi w siedzibie Starostwa Powiatowego w 

Radomiu ul. Tadeusza Mazowieckiego 7, sala 228. O dokładnym 

terminie zainteresowani zostaną poinformowani indywidualnie. 

 

V. DODATKOWE INFORMACJE 

1. Dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać w Wydziale 

edukacji Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Radomiu ul. 

Tadeusza Mazowieckiego 7 pok. 222 bądź pod numerem telefonu 48 365 

58 01 wew. 210, a także na stronie internetowej www.radompowiat.pl. 

http://www.radompowiat.pl/
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2. Wobec całkowicie niezależnego od Organizatora sposobu ustalania 

punktacji końcowej, Uczestnikom konkursu nie przysługuje odwołanie od 

jego wyników.  

3. Administratorem danych osobowych jest Powiat Radomski w 

Radomiu, ul. Tadeusza Mazowieckiego 7. Administratorem Pani/Pana 

danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Radomiu z siedzibą przy 

ul. Tadeusza Mazowieckiego 7 w Radomiu, Tel. (48) 36-55-801, adres 

email: powiat@radompowiat.pl.  

4. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych : Starostwo 

Powiatowe w Radomiu, ul. T. Mazowieckiego 7, pok. 124, Tel. (48) 36-55-

801 wew. 181; (48) 340-40-64 wew. 181, email : bbkubik@spradom.eu.  

5. Zbierane dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 

lit. E zgodnie z ogólnym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego I 

Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (RODO) w celu realizacji przez Starostwo Powiatowe w 

Radomiu obowiązków wynikających z przepisów ustawy z dnia 5 czerwca 

1998 r. o samorządzie powiatowym i ustaw szczególnych. Pani/Pana 

dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom trzecim, chyba że jest 

to wymagane przez obowiązujące przepisy prawa. Pani/Pana dane 

osobowe będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów 

prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną. Przysługuje Pani/Panu prawo 

żądania dostępu do treści swoich danych, możliwość ich sprostowania 

lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do organu 

nadzorczego.  

mailto:powiat@radompowiat.pl
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