
REGULAMIN  

WIELKI TEST WIEDZY O KONSTYTUCJI 3 MAJA 

 

§ 1 Postanowienia wstępne 

1. Organizatorem testu Wielki test wiedzy o Konstytucji 3 Maja”  zwanego dalej quizem, 

jest Miejska Biblioteka Publiczna w Chrzanowie, zwana dalej „Organizatorem”. 

2. Organizator ponosi odpowiedzialność za treść i formułę quizu.  

3. Quiz  odbędzie się w 3 maja, w formie online na fb biblioteki. 

4. Quiz jest przeznaczony dla osób dorosłych.  

 

§ 2 Nagrody 

1. Nagrodami w quizie są 3 publikacje książkowe o łącznej wartości 159,79 (słownie: sto 

pięćdziesiąt dziewięć zł 79/100) oraz darmowe materiały promocyjne przekazane 

z Urzędu Miejskiego w Chrzanowie. 

2. Po zakończeniu quizu, od dnia 4-11.04.2021r., w Dziale Promocji Biblioteki  

i Upowszechniania Czytelnictwa, zostaną wydane laureatom 3 główne nagrody oraz  

5 nagród pocieszenia.  

3. Odbiór 3 głównych nagród zostanie pokwitowany przez laureatów  na protokole 

odbioru nagród. 

 

§ 3  Zasady uczestnictwa w quizie 

1. Quiz przeznaczony jest dla czytelników i mieszkańców Gminy Chrzanów, którzy 

rozwiążą test w formie online.  

2. Ośmiu pierwszych uczestników testu, którzy prawidło rozwiążą test w wyznaczonym 

terminie zostanie nagrodzonych  nagrodami - 3 nagrody główne i 5 nagród pocieszenia.  

3. Każdy uczestnik quizu będzie miał za zadanie odpowiedzieć na 10 pytań quizowych. 

4. Prawidłowe odpowiedzi na wszystkie pytania uprawniają do otrzymania nagród przez 

pierwszych 8 uczestników, którzy prawidłowo rozwiążą quiz lub uzyskają największą 

liczbę punktów. 

5. Zestaw 10 pytań, na które będą odpowiadać uczestnicy testu/quizu zostanie 

opublikowany w dniu 3 maja o godz. 16.00, na stronie internetowej biblioteki: 

www.mbp.chrzanow.pl oraz  facebook.com/mbp.chrzanow, pod linkiem: 

https://forms.gle/srYtiWaUh27kaauK7 

 

§ 4  Postanowienia końcowe 

1. Uczestnictwo w quizie oznacza wyrażenie zgody na warunki niniejszego Regulaminu. 

2. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w regulaminie decyzje podejmuje 

Organizator. 

3. Regulamin quizu dostępny jest na stronie www.mbp.chrzanow.pl 

4. Organizator zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie w czasie trwania quizu 

i zobowiązuje się do natychmiastowego opublikowania zmienionego regulaminu 

w miejscach, w których uprzednio opublikował regulamin quizu. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu quizu, jego przerwania lub 

zawieszenia z ważnych przyczyn. 
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