
REGULAMIN 

konkursu historycznego  

„W drodze na Monte Cassino – gen. Władysław Anders” 

 

 

§ 1 Postanowienia ogólne 

 

1. Organizatorem konkursu historycznego „W drodze na Monte Cassino –                              

gen. Władysław Anders” zwanego dalej „Konkursem”, jest Oddział Instytutu Pamięci 

Narodowej w Łodzi, adres: 91-479 Łódź, ul. E. Orzeszkowej 31/35, zwany dalej 

„Organizatorem”. 

2. Konkurs odbędzie się 18 maja 2021 r. na stronie „Instytut Pamięci Narodowej Oddział 

w Łodzi” na portalu społecznościowym Facebook, z wykorzystaniem aplikacji Action 

Track.  

 

§ 2 Cele Konkursu 

 

Celem Konkursu jest promocja wiedzy z zakresu najnowszej historii Polski.  

 

§ 3 Warunki uczestnictwa 

 

1. Udział w Konkursie jest bezpłatny. 

2. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne będące użytkownikami             

i posiadający aktywne konto w serwisie Facebook.com., które zaakceptowały niniejszy 

Regulamin (dalej: „Uczestnik”).  

3. Uczestnik Konkursu, który ukończył 16 lat dokonuje akceptacji regulaminu poprzez 

zapoznanie się i jego akceptację na urządzeniu mobilnym. 

4. W przypadku uczestnika Konkursu, który nie ukończył 16 lat akceptacji na urządzeniu 

mobilnym, dokonuje rodzic lub opiekun prawny uczestnika Konkursu. 

5. Wymogiem wzięcia udziału w Konkursie jest posiadanie smartfonu/tabletu z: 

1) systemem iOS albo Android 

2) zainstalowaną aplikacją Action Track (dostępną w Sklepie Play i AppStore) 

3) mobilnym dostępem do internetu. 

6. Uczestnik oświadcza, że:  

a. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do 

Konkursu;  

b. akceptuje warunki Regulaminu;  

c. zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również 

Regulaminu Facebook’a; 

d. jest zarejestrowanym użytkownikiem portalu społecznościowego Facebook.  

7. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy IPN, ani członkowie ich rodzin. 

8. Każdy biorący udział w Konkursie może zostać nagrodzony tylko jeden raz.  

 



§ 4 Zasady udziału w Konkursie 

 

1. 18 maja 2021 r. o godz. 10.20 Organizator Konkursu umieści na profilu Facebook 

Oddziału łódzkiego IPN kod QR, po którego zeskanowaniu w aplikacji Action Track 

smartfonem/tabletem  (z dostępem do internetu) z ekranu innego dowolnego urządzenia, 

uczestnicy pobierają quiz.  

1. Osoby chcące wziąć udział w Konkursie muszą zeskanować kod QR w aplikacji Action 

Track od godz. 10.20 do godz. 10.30. Quiz uruchomi się automatycznie o godz. 10.30. 

Konkurs zostanie zakończony automatycznie o godz. 10.45, niezależnie od tego, czy 

wszyscy uczestnicy dotrą do ostatniego pytania.  

2. Pobranie bezpłatnej aplikacji Action Track [dostępnej w Sklepie Play 

(Android) i App Store (iOS)] może nastąpić w dowolnym momencie przed 

rozpoczęciem Konkursu w postaci quizu.  

3. Szczegóły techniczne:  

• Po otwarciu aplikacji na stronie głównej wybieramy opcję „Zeskanuj kod dołączenia”. 

• Po zeskanowaniu kodu QR naciskamy „Pobierz”, a następnie „Zacznij teraz”.  

• Na ekranie pojawi się komunikat, by podać nazwę użytkownika. Uczestnicy zobowiązani są 

do podania w nazwie użytkownika adresu e-mail oraz imienia i nazwiska (w aplikacji 
pytanie „Kim jesteś?”). Następnie naciskamy „OK”.  

• Na ekranie wyświetli się komunikat „Zaczekaj na rozpoczęcie działania” i informacja, 

ile czasu zostało do rozpoczęcia quizu. Nie będzie jednak wyświetlany dokładny upływ 

czasu, sekunda po sekundzie, a tylko np. 0:00:30, a po 13 sekundach dopiero 
druga informacja dla uczestników 0:00:17. W momencie nastąpienia godziny rozpoczęcia 

quizu, aplikacja jeszcze przez kilka sekund ładuje się (na ekranie widzimy sygnalizację 

najpierw czerwone światło, żółte i wreszcie zielone), a następnie quiz uruchamia się 
automatycznie. Dopiero od tego momentu będzie liczył się czas.  

• Na mapie satelitarnej naciskamy na znak aplikacji Action Track (z gwiazdką), czyli „Start”, 

a następnie „Aktywuj”.  

• Po zaznaczeniu każdej odpowiedzi zawsze naciskamy „Prześlij”, a następnie „Kontynuuj”. 

4. Po zalogowaniu się w aplikacji uczestnicy akceptują Regulamin Konkursu. 

 

§ 5 Przebieg Konkursu 

 

1. Zadaniem uczestników Konkursu będzie udzielenie odpowiedzi na osiem pytań           

w formie jednokrotnego wyboru w aplikacji Action Track. 

2. Za Zwycięzców Konkursu uznaje się 10 Uczestników, którzy osiągną najlepszy 

rezultat, biorąc pod uwagę ilość punktów oraz czas poświęcony na rozwiązanie quizu.  

3. Zwycięzcy Konkursu otrzymają zestaw nagród rzeczowych. 

4. O przyznaniu nagrody decyduje Organizator w drodze analizy poprawności 

udzielonych odpowiedzi i porównania czasu rozwiązania quizu przez wszystkich 

Uczestników. 

5. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o tym fakcie 18 maja do godz. 13.00 

poprzez wiadomość mailową przesłaną z adresu katarzyna.helik@ipn.gov.pl na adres 

podany w aplikacji Action Track przed rozpoczęciem quizu. 

6. Laureaci będą mogli odebrać nagrody w terminie 20 maja – 3 czerwca 2021 r. po 

wcześniejszym umówieniu się telefonicznym (42 201-46-61) lub mailowym 

(katarzyna.helik@ipn.gov.pl) w siedzibie Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej 
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Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi, adres: budynek „Orion”, Łódź,                                

ul. Sienkiewicza 85/87, piętro II.  

7. Laureatowi nie przysługuje prawo wymiany nagrody na gotówkę ani nagrodę innego 

rodzaju. 

8. Zwycięzca może zrzec się nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent 

pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.  

§ 6 Zakres odpowiedzialności Organizatora 

 

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych 

Uczestników Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania nagród, z przyczyn 

leżących po stronie Uczestnika, w szczególności, jeśli ten nie podał prawdziwych 

danych lub dane są niepełne.  

2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści 

umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości,                     

z zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów 

powszechnie obowiązujących.  

3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie 

Uczestników, którzy:  

a. zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem, w szczególności 

obraźliwe zarówno w warstwie tekstowej, jak i graficznej;  

b. ingerują w mechanizm działania Konkursu.  

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz 

teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek, aplikacji Action Track oraz 

platformy Facebook. 

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony 

lub aplikacji ze strony Facebook’a.  

 

§ 7 Ochrona danych osobowych 

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych stanowi załącznik nr 1 do 

Regulaminu. 

 

 

§ 8 Postanowienia końcowe 

 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji, na każdym etapie trwania 

Konkursu, uczestników postępujących w sposób niezgodny z niniejszym regulaminem. 

2. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie „Instytut Pamięci Narodowej Oddział      

w Łodzi” na portalu społecznościowym Facebook.  

3. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez 

serwis Facebook, ani z nim związany. Facebook jest znakiem towarowym 

zastrzeżonym przez Facebook, Inc.  

 



Załącznik nr 1 do regulaminu  

 

Obowiązek informacyjny 

 

Pani/Pana/dziecka dane osobowe przetwarzane będą w celu udziału w konkursie 

historycznym „W drodze na Monte Cassino – gen. Władysław Anders” 

 

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b(przetwarzanie jest niezbędne do 

wykonania umowy – regulamin konkursu) oraz lit. e (przetwarzanie jest niezbędne do 

wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym – art. 53 pkt. 4 i 5 ustawy o IPN-

KŚZpNP)rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 - 

dalej RODO. 

Administratorem Pani/Pana/dziecka danych osobowych jest Prezes Instytutu Pamięci 

Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, z siedzibą                

w Warszawie, adres: ul. Postępu 18, 02-676 Warszawa. Administrator danych osobowych 

zapewni odpowiednie technologiczne, fizyczne, administracyjne i proceduralne środki 

ochrony danych, w celu ochrony i zapewnienia poufności, poprawności i dostępności 

przetwarzanych danych osobowych, jak również ochrony przed nieuprawnionym 

wykorzystaniem lub nieuprawnionym dostępem do danych osobowych oraz ochrony przed 

naruszeniem bezpieczeństwa danych osobowych.   

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w IPN-KŚZpNP:  

inspektorochronydanych@ipn.gov.pl, adres do korespondencji: ul. Janusza Kurtyki 1, 02-676  

Warszawa, z dopiskiem: Inspektor Ochrony Danych. 

Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów 

prawa oraz podmioty upoważnione przez Administratora.  

Dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do przeprowadzenia konkursu.  

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 

prawo przenoszenia danych.   

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.  

 

 

 

 


