
Regulamin Quizów „Teraz już wiem” w ramach projektu „Teraz już wiem- cykl 

filmów edukacyjnych” 

 

1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa oraz przebieg 

Quizów „Teraz już wiem”, zwanych dalej „Quizami” w ramach projektu „Teraz 

już wiem- cykl filmów edukacyjnych”, dofinansowanego ze środków budżetu 

państwa w ramach programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki- 

Popularyzacja Nauki i Promocja Sportu. 

2. Quiz ma formę otwartą i jest skierowany do wszystkich chętnych. 

3. W ramach projektu wymienionego w pkt 1 Regulaminu zaplanowano 6 quizów 

sprawdzających wiedzę naukową z treści 6 filmów zrealizowanych w ramach 

projektu w 2022 roku. Pytania zawarte w jednym quizie dotyczą jednego filmu 

edukacyjnego.  

4. Organizatorem Quizów jest Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, z siedzibą 

przy ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok, zwany dalej „Organizatorem”. 

5. Nad prawidłowością przebiegu Quizów i wyborem laureatów czuwa Komisja 

Quizu powołana przez Organizatora., zwana dalej Komisją. 

6. Udział w Quizach jest bezpłatny i dobrowolny. 

7. Każdy quiz trwa 3 dni. Dokładny termin przeprowadzenia quizu będzie 

publikowany na stronie https://www.umb.edu.pl/teraz-juz-wiem przy każdej 

emisji odcinka serii „Teraz już wiem- cykl filmów edukacyjnych”. Terminy 

quizów będą zamieszczone na stronie https://www.umb.edu.pl/teraz-juz-wiem 

w zakładce Filmy edukacyjne. 

8. Quizy odbywają się on-line, formularz dostępny na stronie 

https://www.umb.edu.pl/teraz-juz-wiem. 

9. W każdym z Quizów można wziąć udział tylko raz. 

10. Każdy quiz składa się z 10 pytań obejmujących zakres wiedzy z danego filmu 

edukacyjnego. Pytania mają charakter zamknięty – pojawią się różne warianty 

odpowiedzi, ale tylko jedna będzie prawidłowa. 

11. Za każdą prawidłowo udzieloną odpowiedź zostanie przyznany 1 punkt, a za 

brak poprawnej odpowiedzi 0 punktów.  

12. Komisja Quizu w każdym dniu trwania quizu wyłoni 1 laureata.  

https://www.umb.edu.pl/teraz-juz-wiem


13. Laureatami dnia zostaną osoby, które odpowiedzą poprawnie na największą 

liczbę pytań w jak najkrótszym czasie. 

14. Laureatów dnia nie może być więcej niż 1.  

15. Laureatem Quizu można zostać tylko raz w trakcie trwania wszystkich 6 quizów. 

Wyeliminowane zostaną jednakowe dane osobowe uczestników oraz ich 

adresy IP. 

16. Dane Uczestnika znane są wyłącznie Organizatorowi. 

17. Dane Laureatów (imię, nazwisko) będą opublikowane na stronie 

www.umb.edu.pl oraz w mediach społecznościowych Uczelni za ich zgodą. 

18. Równorzędnymi nagrodami w Quizie są opaski smartband (każda o wartości 99 

złotych).   

19. Zwycięzcy zostaną powiadomieni o zajętym miejscu i sposobie odbioru nagrody 

drogą mailową. Lista zwycięzców zostanie również opublikowana na stronie 

internetowej i na Facebooku Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. 

20. Nagrody można odbierać w ciągu 7 dni od dnia ogłoszenia wyników na stronie 

internetowej i na Facebooku Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku w Biurze 

Promocji i Rekrutacji UMB. Po tym terminie uczestnik traci prawo do nagrody 

21. Komisja Quizu, powołana przez Organizatora, składa się z następujących osób: 

mgr Ewa Ratasiewicz – Przewodniczący  

mgr Helena Tołoczko – Członek  

mgr Adrianna Wolańska – Członek. 

22. Rektor upoważnia członków Komisji, o których mowa w pkt 21, do 

przetwarzania danych osobowych Uczestników Quizu, w zakresie i celu 

niezbędnym do realizacji Quizu. 

23. Członkowie Komisji zobowiązani są do przestrzegania powszechnie 

obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych oraz wewnętrznych 

aktów prawnych dotyczących ochrony danych osobowych obowiązujących w 

Uczelni. 

24. Członkowie Komisji zobowiązani są do przetwarzania danych osobowych, do 

których uzyskają dostęp, wyłącznie do celów związanych z przeprowadzeniem 

Quizu. 

25. Członkowie Komisji zobowiązani są do zabezpieczenia i zachowania w 

tajemnicy danych osobowych, do których uzyskają dostęp. 



26. Niniejszy regulamin wchodzi w życie w momencie opublikowania go na stronie 

https://www.umb.edu.pl/teraz-juz-wiem 

27. Wszelkie informacje o Quizie zawarte w jakichkolwiek materiałach 

promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy, natomiast 

pełny zakres zasad uczestnictwa w Quizie regulowany jest przepisami prawa i 

postanowieniami niniejszego Regulaminu. 

28. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania modyfikacji postanowień 

Regulaminu Quizu z ważnych powodów w każdym czasie, a także do 

zawieszenia, przerwania, przedłużenia lub odwołania Quizu bez podania 

przyczyny. 

29. Zmiany niniejszego Regulaminu obowiązują od chwili ich opublikowania na 

stronie https://www.umb.edu.pl/teraz-juz-wiem 

30. Organizator zastrzega sobie wyłączne prawo do wykładni zapisów niniejszego 

regulaminu. Udzielone przez Organizatora wyjaśnienia oraz ewentualne 

uzupełnienia lub zmiany są wiążące dla wszystkich Uczestników Quizu. 
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