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Regulamin gry „Warszawa przed powstaniem styczniowym”  

 
 

Postanowienia Ogólne 

1. Gra internetowa, zwana dalej „grą”, będzie prowadzona pod nazwą „Warszawa przed 

powstaniem styczniowym”. 

2. Gra „Warszawa przed powstaniem styczniowym” jest przedsięwzięciem edukacyjnym w 

formie tematycznej gry internetowej. Tematem gry jest Warszawa przed powstaniem 

styczniowym. 

3. Gra jest dostępna dla użytkowników portalu społecznościowego Facebook w okresie od 

30  października do 11 listopada 2012  roku pod adresem:  

https://www.facebook.com/events/456014097782354/permalink/456014104449020/?n

otif_t=like 

4. Organizatorem gry jest:  

Muzeum Historii Polski w Warszawie, z siedzibą ul. Senatorska 35; 00-099 Warszawa, 

wpisane do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Ministerstwo Kultury i 

Dziedzictwa Narodowego pod nr RIK 73/2006 , NIP 701-00-15-596, REGON 140530761 

5. W grze mogą brać udział pracownicy Organizatora oraz innych firm współpracujących przy 

organizacji i przeprowadzeniu gry oraz członkowie rodzin pracowników tych podmiotów 

jednakże bez prawa do nagrody. 

6. Uczestnikiem gry, na warunkach określonych w regulaminie, może być każda osoba 

fizyczna, pełnoletnia.  

7. W przypadku, gdy laureatem okaże się być osoba nieletnia musi przedstawić 

Organizatorowi stosowną zgodę od prawnego opiekuna na przetwarzanie danych 

osobowych.  

8. Przystąpienie do gry jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika regulaminu gry w 

całości.  

9. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również 

potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w grze. 

10. Uczestnik gry, który nie spełni warunków określonych w regulaminie traci prawo do 

ewentualnej nagrody. 

11. Udział w grze jest bezpłatny.  

 

Zasady gry: 

1. Warunkiem rozpoczęcia gry jest przyłączenie się się do fanów profilu  Muzeum Historii 

Polski. 

2. Gra składa się z 11 pytań. 

3. Do większości pytań dołączone są archiwalne fotografie ułatwiające udzielenie 

prawidłowej odpowiedzi. 

4. Codziennie publikowane jest jedno pytanie. Gracz musi odpowiedzieć na nie w ciągu 24 

godzin od momentu publikacji. Po upływie tego czasu na profilu wydarzenia organizator 

konkursu ujawnia prawidłową odpowiedź na zagadkę. 

5. Odpowiedzi wysyłane są na adres oferta.edu@muzhp.pl. 
6. Organizator prowadzi rejestr graczy i udzielonych przez nich poprawnych odpowiedzi. 

7. Gracz może rozpocząć grę w dowolnym dniu po jej starcie. 
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8. Termin odpowiedzi na ostatnie pytanie upływa 12 listopada 2012 r. 

9. Zakończenie gry 15 listopada 2012 r.. 

 

Punktacja 

1.Gracz otrzymuje 1 punkt za każdą poprawną odpowiedź na pytanie. 

 

Nagrody 

1. 5 osób z najlepszymi wynikami w grze otrzyma nagrody rzeczowe.  

2. W przypadku gdy do wyłonienia laureatów gry konieczne będzie wykonanie 

dodatkowego zadania laureatów wraz z przyznanymi nagrodami wyłoni jury.  

3. Ogłoszenie wyników gry nastąpi do 15 listopada 2012 r. poprzez przesłanie stosownej 

informacji do uczestnika na konto na Facebooku. 

4. Sposób wręczenia nagrody zostanie ustalony pomiędzy Organizatorem i laureatem. 

5. Przekazanie nagród nastąpi w ciągu 30 dni od daty ogłoszenia wyników gry.  

6. Nieodebranie nagrody w terminie wskazanym w ust 4. powoduje, że nagroda 

przechodzi do dyspozycji Organizatora.  

7. Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny ani na inne nagrody 

rzeczowe o tej samej wartości. 

 

 

Dane Osobowe 

1. Przystąpienie do gry jest równoznaczne z udzieleniem przez Uczestnika zgody 

na opublikowanie swojego imienia i nazwiska, miejscowości zamieszkania oraz informacji 

o otrzymanej nagrodzie na stronach internetowych Organizatora i w publikacjach 

wydawniczych Organizatora oraz w innych środkach masowego przekazu, na potrzeby 

związane z podaniem wyników gry.  

2. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez uczestników gry będą przez niego 

przetwarzane w celu: (i) realizacji gry, (ii) wyłonienia zwycięzców gry, (iii) doręczenia 

nagród, (iv) zebrania opinii od uczestników o przeprowadzonej grze, (v) wysyłania e-

mailem informacji związanych z grą. Oraz do celów pisanych w ust 1. 

3. Każdy uczestnik gry posiada prawo wglądu do swoich danych osobowych, do ich 

poprawiania oraz usunięcia. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami 

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz.U. z 2002 r. Nr 

101, poz. 926 z pózn. zm.). 

 

Postanowienia końcowe 

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie łącz internetowych, za 

pośrednictwem których uczestnicy wysyłają swoje odpowiedzi. 

2. Niniejszy regulamin zostanie udostępniony uczestnikom gry do wglądu  

w Internecie na stronie www.facebook.com.  

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści regulaminu. W przypadku 

wprowadzenia zmiany Organizator zobowiązuje sie do poinformowania o tym uczestników 

gry za pośrednictwem w/w stron internetowych. 

4. W sprawach nie unormowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie maja przepisy 

Kodeksu cywilnego. 


