
Regulamin "Charytatywny Quiz Rotary” – edycja walentynkowa! 

I. Cel i założenia wydarzenia:  

"Charytatywny Quiz Rotary", w dalszej części regulaminu zwany "quizem" jest  
charytatywnym wydarzeniem kulturalno-rozrywkowym, polegającym na 
interakcji z prowadzącym oraz udzielaniu odpowiedzi na urządzeniu, jak 
przykładowo telefon komórkowy, za pośrednictwem sieci Internet, po  wpłacie 
wymaganego minimalnego wpisowego, a tym samym przekazaniem darowizny 
na statutową działalność Klubu Rotary Bydgoszcz Stare Miasto poprzez ”zakup 
biletu” na stronie www.quizyonline.pl wraz z podaniem adresu e-mail oraz 
swojego Nicka, do udziału w wydarzeniu.   

Celem quizu jest zorganizowanie wydarzenia kulturalno-rozrywkowego, z 
którego dochód (przychód z darowizn po odliczeniu kosztów i podatków) 
zostanie przeznaczony przez firmę New Entertainment Tomasz Pająkowski na 
rzecz Klubu Rotary Bydgoszcz Stare Miasto.  

Wydarzenie jest skierowane do wszystkich osób, które chcą wspomóc 
działalność charytatywną prowadzoną przez Klub Rotary Bydgoszcz Stare 
Miasto za pośrednictwem strony internetowej quizyonline.pl.  

Dla niecierpliwych, spragnionych informacji lub zwyczajnie ciekawych:   

Po dokonaniu zakupu biletu, na podany w toku procesu rejestracji uczestnika 
adres e-mail zostanie przesłany link do portalu YouTube, by połączyć się z 
Prowadzącą quiz - Rotarianką z klubu Rotary Bydgoszcz Stare Miasto, już na 30 
minut przed wydarzeniem.  

Emilia Czekała wprowadzi uczestników w quizową atmosferę, przedstawi i 
wyjaśni dalsze szczegóły wydarzenia oraz poprowadzi zabawę.  

Uczestnicy quizu odpowiadać będą na pytania, komunikując się  za 
pośrednictwem dedykowanej aplikacji obsługiwanej z poziomu przeglądarki 
internetowej na telefonie lub komputerze (crowd.live), służącej do identyfikacji 
uczestnika i naliczania punktów za prawidłowo udzielone odpowiedzi, 
dostarczanej przez  naszego partnera quizu "firmę New Entertainment, marka 
Concert Zone".  

Wydarzenie zaplanowano "online", na 15  lutego 2022 r.  

Start tuż po godz. 19:00.   

http://www.quizyonline.pl/


II. Organizator konkursu: 

Stowarzyszenie: Rotary Club Bydgoszcz Stare Miasto z siedzibą przy ul. 3 Maja 6 
w Bydgoszczy,  

New Entertainment, marka Concert Zone, www.quizyonline.pl. 

III. Warunki udziału w quize:  

Każdy zakup biletu, który wspiera działalność Rotary Bydgoszcz Stare  Miasto, 
uprawnia do udziału w wydarzeniu darczyńcy lub osoby przez niego 
upoważnionej. Osoba, która zakupi bilet u naszego partnera, otrzyma na 
podany adres e-mail, link do quizu na portalu YouTube, gdzie zostaną  podane 
dalsze szczegóły wydarzenia.  

Każda osoba, która chce wziąć udział w quizie, jest zobowiązana podać swoje 
imię i nazwisko oraz adres e-mail, co stanowi jednoczesną akceptację 
regulaminu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie  danych osobowych przez 
Organizatora oraz partnera wydarzenia (firma New Entertainment, marka  
Concert Zone, quizyonline.pl), w celu i na potrzeby związane z wydarzeniem, w 
tym na publiczne ogłoszenie danych  personalnych, w przypadku zwycięzcy/ów, 
zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie  danych osobowych (tj. 
Dz. U. z 2014r. poz. 1182 ze zm.).  

IV. Postanowienia końcowe:  

Do spraw nieuregulowanych w przedmiotowym regulaminie będą miały 
zastosowanie przepisy prawa  powszechnie obowiązującego. Sądem właściwym 
do rozstrzygania sporów jest Sąd Rejonowy w  Bydgoszczy. 

Życzymy udanej zabawy, dziękujemy za udział i wsparcie ! :) 
 

http://www.quizyonline.pl/

