
Projekt dofinansowany przez Gminę Wrocław 

Regulamin   

 MIĘDZYCENTROWOWEGO 

QUIZU WIEDZY O WROCŁAWIU 

z okazji 75. Rocznicy Polskiego Wrocławia 
 

 

Postanowienia ogólne 

 

1. Organizatorem quizu jest Centrum Rozwoju i Aktywności Dzieci i Młodzieży ”Tęcza” 

w ramach projektu: ”Centrowe działania integracyjne - promocja, rozwój 

i współpraca” dofinansowanego ze środków Gminy Wrocław.  

2. Quiz zostanie przeprowadzony w dniu 24 czerwca 2020 roku (środa) w atrakcyjnej 

multimedialnej formie. 

3. Cele quizu: 

 przybliżenie uczestnikom konkursu dziedzictwa kulturowego i naturalnego 

Wrocławia; 

 rozwijanie zainteresowań Wrocławiem, jego historią, tradycją, przyrodą 

i zabytkami; 

 kształtowanie poczucia własnej tożsamości. 

4. Quiz adresowany jest do dzieci i młodzieży z wrocławskich Centrów Rozwoju 

i Aktywności Dzieci i Młodzieży oraz ich rodzin, zwani dalej „Uczestnikami”. 

5. Quiz zawiera 30 pytań. Na każde z pytań należy odpowiedzieć w ciągu 20 sekund. 

6. Pytania zostaną przygotowane w oparciu o treści zawarte w specjalnie opracowanej 

broszurce dostępnej na stronie swietlice-srodowiskowe.pl 

7. Quiz ma charakter interaktywny i zostanie przeprowadzony za pomocą platformy 

internetowej Kahoot. 

 

Warunki i zasady uczestnictwa 

 

1. Udział w quizie jest dobrowolny. 

2. Warunkiem uczestnictwa w quizie jest posiadanie telefonu dotykowego, tabletu bądź 

komputera umożliwiającego korzystanie z platformy internetowej Kahoot. Urządzenie 

jest elementem niezbędnym do wzięcia udziału w rywalizacji. 

3. Organizator nie bierze odpowiedzialności za jakość i ustawienia urządzeń 

wykorzystywanych przez uczestników. 

4. Każda rodzina może przystąpić do quizu tylko raz. Niezależnie od ilości zapisanych 

dzieci do Centrum.  
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Informacje techniczne 

 

1. Kahoot! to platforma do tworzenia i przeprowadzania interaktywnych quizów.  

2. Program generuje kod indywidualny quizu, który będzie podany na stronie 

swietlice-srodowiskowe.pl. 

3. Uczestnicy logują się wpisując cyfrę przydzieloną do Centrum, do którego 

uczęszczają, pierwszą literę imienia dziecka zapisanego do Centrum oraz nazwisko 

uczestnika (wszystko w jednym ciągu- bez spacji). 

Lista Centrów Rozwoju i Aktywności Dzieci i Młodzieży: 

1)Centrum św. Jadwigi przy parafii pw. św. Jakuba i Krzysztofa 

2)Centrum BOROMEO 

3)Centrum “Źródełko” 

4)Centrum Tobiaszki 

5)Centrum KLUB NA PSIAKU  

6)Centrum „Oratorium św. Jana Bosko” 

7)Centrum Młodzieży przy SP nr 83 

8)Centrum „Tęczowisko” 

9)Centrum przy Rzymskokatolickiej Parafii pw. Św. Stanisława, Doroty, Wacława 

10)Centrum im. św. Matki Teresy z Kalkuty 

11)Centrum „Świniary” 

12)Centrum Kuźniki przy Rzymskokatolickiej Parafii pw. św. Andrzeja Boboli 

13)Centrum im. Bł. Matki Teresy 

14)Centrum “Polanka” 

15)Centrum Andrzejówka 

16)Centrum Tęcza 

17)Centrum „Miś” 

18)Centrum Muchobór Wielki 

19)Centrum Stowarzyszenia Pomocy ”Akson” 

20)Centrum przy Radzie Osiedla Nadodrze 

21)Centrum przy Radzie Osiedla Huby 

22)Centrum przy Radzie Osiedla Kowale 

23)Centrum przy Radzie Osiedla Lipa Piotrowska 

4. Na pytania uczestnicy udzielają jednej odpowiedzi wybierając odpowiedni kolor. 

5. Na każde z pytań należy odpowiedzieć w ciągu 20 sekund. 

6. Brak odpowiedzi w wyznaczonym czasie lub odpowiedź błędna to brak punktów. 

7. Program automatycznie przyznaje punkty biorąc pod uwagę nie tylko poprawność 

odpowiedzi, ale także czas jej udzielenia. 

8. Premie punktowe są przydzielane za ciąg poprawnych odpowiedzi. 
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9. Program podsumowuje każde pytanie ujawniając, ile było poprawnych, a ile błędnych 

odpowiedzi. 

10. Ranking będzie zamieszczany w Kahoot w czasie rzeczywistym.  

11. Przed rozpoczęciem właściwego quizu uczestnicy mogą wziąć udział w teście  

próbnym celem zapoznania się z obsługą systemu Kahoot dostępnym na stronie 

swietlice-srodowiskowe.pl. 

 

Nagrody 

 

1. Dla uczestników, którzy osiągnęli 20 najlepszych wyników są przewidziane nagrody 

rzeczowe. 

2. Ogłoszenie laureatów nastąpi 25 czerwca na stronie swietlice-srodowiskowe.pl. 

3. Nagrody dla zwycięzców zostaną przekazane koordynatorom każdego z Centrum. 

4. Nagrody zostaną wręczone zwycięzcom według ustaleń każdego z Centrum. 

 

Informacje o przetwarzaniu danych 

 

Udział w Konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez 

Organizatora ich danych osobowych na potrzeby Konkursu, w szczególności na publiczne 

podanie imion i nazwisk, zgodnie z Rozporządzeniem 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).  

 

Postanowienia końcowe 

 

1. Regulamin znajduje się do wglądu na stronie swietlice-srodowiskowe.pl 

2. Organizatorzy Konkursu zastrzegają sobie prawo do wprowadzania zmian 

w Regulaminie. 

3. Zmiany w Regulaminie wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie.  

4. Dalsze uczestnictwo w Konkursie, po zmianie Regulaminu, uznaje się za wyrażenie 

zgody na dokonaną zmianę Regulaminu. 

5. W kwestiach dotyczących przebiegu Konkursu, nieprzewidzianych niniejszym 

regulaminem, głos rozstrzygający należy do Organizatora. 

6. Wszelkie pytania związane z konkursem można przesyłać na adres: 

swietlice.srodowiskowe@gmail.com lub za pomocą formularza znajdującego się na 

stronie swietlice-srodowiskowe.pl. 
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