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REGULAMIN KONKURSU 

 

Trzydzieści pytań na trzydziestolecie 

Samorządu Gminy Żabia Wola 
 

1. Organizatorem konkursu jest Dom Kultury w Żabiej Woli, ul. Warszawska 27, 96-321 Żabia 

Wola, www.dkzabiawola.pl, e-mail: domkultury@dkzabiawola.pl. 

2. Konkurs objęty został patronatem Wójta Gminy Żabia Wola, Piotra Rybki. 

3. Konkurs skierowany jest do osób pełnoletnich. 

4. Zasady konkursu: 

a) Organizator przygotuje 30 pytań (trzy zestawy zawierające po dziesięć pytań) związanych  

z okresem ostatnich trzydziestu lat funkcjonowania samorządu gminy Żabia Wola, 

obejmujących następujące zagadnienia: infrastruktura, szkolnictwo, władze Gminy i ich 

struktura (samorządowcy kolejnych kadencji), inicjatywy społeczne, osiągnięcia sportowe, 

samorządność w pojęciu ponadlokalnym. 

b) zestawy pytań ukażą się na stronie internetowej Domu Kultury w Żabiej Woli 

(www.dkzabiawola.pl) w piątki (12.06., 19.06., 26.06.) o godzinie 12:00. 

c) odpowiedzi na ukazujące się pytania należy przesyłać w ciągu trzech dni od daty ukazania 

się zestawu (do poniedziałku, godz. 12:00) na adres: domkultury@dkzabiawola.pl 

d) Odpowiedzi poszczególnych uczestników oceniane będą według następujących kryteriów: 

 poprawność odpowiedzi (1 punkt za każdą poprawną odpowiedź); 

 szybkość nadesłania odpowiedzi na wszystkie pytania (połączony czas przysłania 

wiadomości z odpowiedziami na każdy zestaw pytań – w przypadku uzyskania tej 

samej liczby punktów przez osoby z najlepszym wynikiem); 

 za zwycięzcę tury uznaje się osobę, która uzyska najwyższą liczbę punktów z danego 

zestawu (w przypadku remisu decyduje czas przesłania odpowiedzi); 

 za zwycięzcę konkursu uznaje się osobę, która uzyska najwyższą łączną liczbę punktów 

ze wszystkich zestawów (w przypadku remisu decyduje średni czas przesłania 

odpowiedzi na zestaw); 
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 uczestnik nie jest zobowiązany do udzielania odpowiedzi na wszystkie pytania oraz do 

brania udziału we wszystkich turach konkursu. 

5. Plik z odpowiedziami powinien być opatrzony imieniem i nazwiskiem uczestnika konkursu oraz 

kontaktem telefonicznym. Warunkiem udziału w konkursie jest przesłanie wraz  

z odpowiedziami oświadczenia o zapoznaniu się i akceptacji klauzuli RODO (załącznik nr 2 do 

niniejszego regulaminu). 

6. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Domu Kultury w Żabiej Woli 

oraz postu w mediach społecznościowych użytkowanych przez Dom Kultury w Żabiej Woli. 

7. Zwycięzcy konkursu zostaną powiadomieni (telefonicznie) o czasie i miejscu odbioru nagród. 

8. Do wygrania w konkursie będą vouchery do wykorzystania na terenie gminy Żabia Wola oraz 

nagrody rzeczowe.  

9. Sponsorem nagród w konkursie jest Wójt Gminy Żabia Wola oraz Partnerzy Konkursu, których 

wykaz zostanie zamieszczony na stronie internetowej Domu Kultury w Żabiej Woli.  

10. Przesłanie odpowiedzi, na pytania konkursowe jest jednoznaczne ze zgłoszeniem do konkursu 

oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie i udostępnianie swoich danych osobowych zgodnie  

z Ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 roku, z późn. zm.  

 

Załączniki do regulaminu: 

1. Klauzula RODO. 

2. Oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą RODO, będącą załącznikiem do niniejszego 

regulaminu. 

3. Lista Partnerów Konkursu. 


