
                                                                               

 

 

 

REGULAMIN QUIZU WIEDZY O UNIWERSTYTECIE MEDYCZNYM W BIAŁYMSTOKU 

„21 PYTAŃ NA 70-LECIE UMB” 

 

1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa oraz przebieg Quizu wiedzy  

o Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku, zwanego dalej „Quizem”. 

2. Quiz jest organizowany z okazji Jubileuszu 70-lecia Uniwersytetu Medycznego  

w Białymstoku.  

3. Celem Quizu jest propagowanie wiedzy o Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku,  

w szczególności jego aktywności naukowej, dydaktycznej, kulturalnej oraz upamiętnienie 70-

tej rocznicy powstania Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. 

4. Organizatorem Quizu jest Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, ul. Jana Kilińskiego 1,  

15-089 Białystok, zwany dalej „Organizatorem”. 

5. Nad prawidłowością przebiegu Quizu i wyłonieniem laureatów czuwa Komisja Quizu, zwana 

dalej Komisją. 

6. Udział w Quizie jest bezpłatny i dobrowolny.  

7. Prawo do udziału w Quizie przysługuje wszystkim zainteresowanym, powyżej 18-tego roku 

życia. 

8. Quiz rozpocznie się 22 kwietnia 2020r. o godz. 8:00 i zakończy się 28 kwietnia 2020r.  

o godz. 15:30.  

9. Quiz odbywa się on-line. Formularz Quizu znajduje się na stronie www.umb.edu.pl/jubileusz.  

10. W Quizie można wziąć udział tylko raz.  

11. Quiz składa się z 21 pytań o charakterze zamkniętym. Pytania są zróżnicowane pod 

względem stopnia trudności. Do każdego pytania podane są trzy warianty odpowiedzi. Tylko 

jedna odpowiedź jest prawidłowa.  

12. Zakres Quizu obejmuje wiedzę ze strony internetowej www.umb.edu.pl oraz z wydawnictw 

Jubileuszowych UMB: Pół wieku Akademii Medycznej w Białymstoku 1950-2000; Od 

Akademii do Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Historia Uczelni 2000-2010; Historia 

Powstania Akademii Medycznej w Białymstoku. Studenci pierwszego rocznika; Doktorzy 

Honoris Causa Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku 1950-2013 oraz Rektorzy 

Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku 1950-2013. 

13. Za każdą prawidłowo udzieloną odpowiedź zostanie przyznany 1 punkt.  

14. Komisja Quizu każdego dnia od 22 do 28 kwietnia 2020 r., wyłoni 3 laureatów.  

15. Laureatem Quizu zostanie osoba, która odpowie na największą liczbę pytań  

w najkrótszym czasie.  

16. Dane osób będących uczestników Quizu znane są wyłącznie Organizatorowi.  

17. Dane Laureatów będą opublikowane na stronie www.umb.edu.pl oraz w mediach 

społecznościowych Uczelni za ich zgodą.  

18. Nagrodami w Quizie będą: 

I miejsce - Bluza UMB 

http://www.umb.edu.pl/jubileusz
http://www.umb.edu.pl/?fbclid=IwAR1LjaOA7wF2JGOZNY-M0pTmKT4Qmuvte8RHyFZGhct1wHcRfhIyEQ8c5dY
http://www.umb.edu.pl/


II miejsce - Wydawnictwo jubileuszowe UMB (do wyboru: Od Akademii do Uniwersytetu 

Medycznego w Białymstoku. Historia Uczelni 2000-2010; Historia Powstania Akademii 

Medycznej w Białymstoku. Studenci pierwszego rocznika; Doktorzy Honoris Causa 

Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku 1950-2013 oraz Rektorzy Uniwersytetu 

Medycznego w Białymstoku 1950-2013). 

III miejsce: zestaw gadżetów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku 

19. O terminie i sposobie odbioru lub dostarczenia nagrody, Laureaci zostaną poinformowani 

drogą mailową, na adres e-mail wskazany w formularzu Quizu. 

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

mgr Paweł Radziejewski – Przewodniczący  

dr Magdalena Muskała – członek  

mgr Hanna Sarosiek – członek 

21. Rektor upoważnia członków Komisji, o których mowa w ust. 20 do przetwarzania danych 

osobowych uczestników Quizu, w zakresie i celu niezbędnym do realizacji Quizu.  

22. Członkowie Komisji zobowiązani są do przestrzegania powszechnie obowiązujących 

przepisów o ochronie danych osobowych oraz wewnętrznych aktów prawnych dotyczących 

ochrony danych osobowych obowiązujących w Uczelni.  

23. Członkowie Komisji zobowiązani są do przetwarzania danych osobowych, do których 

uzyskają dostęp, wyłącznie do celów związanych z przeprowadzeniem Quizu. 

24. Członkowie Komisji zobowiązani są do zabezpieczenia i zachowania w tajemnicy danych 

osobowych, do których uzyskają dostęp. 

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

www.umb.edu.pl/jubileusz. 

26. 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.  

27. 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. 

28. Zmiany niniejszego Regulaminu obowiązują od chwili ich opublikowania na stronie 

www.umb.edu.pl/jubileusz. 

29. 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. 

 

 

      W imieniu Komisji Quizu 

 

     mgr Paweł Radziejewski - Przewodniczący 


