
Regulamin wirtualnej gry „Tropiciel historii” 

 

1) ORGANIZATOR: 

Organizatorem konkursu jest Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Okręgowego w Lesznie. 

Współorganizatorem konkursu jest Muzeum Okręgowe w Lesznie. 

 

Wirtualna gra „Tropiciel historii” realizowana jest w ramach projektu „Edukacja 

historyczna i kulturalna z Muzeum Okręgowym w Lesznie” współfinasowanego przez 

Samorząd Województwa Wielkopolskiego – Urząd Marszałkowski i Miasto Leszno. 

 

2)  CELE KONKURSU: 

 pogłębienie i poszerzenie wiedzy o zbiorach Muzeum Okręgowego w Lesznie; 

 popularyzacja najcenniejszych eksponatów leszczyńskiego Muzeum. 

 

3) WARUNEK UCZESTNICTWA W KONKURSIE: 

 Quiz będzie miał charakter wirtualny i odbędzie się w sieci. 

 Każdy uczestnik poprzez wirtualną wizytę w muzeum poznaje historię, poszukując 
informacji o eksponatach prezentowanych na www.muzeum.leszno.pl  
(http://www.muzeum.leszno.pl/strona_PL/70-2#) lub Kolekcja cyfrowa Muzeum 
Okręgowego w Lesznie (http://muzeumleszno.pl/imuzeum/collection/); 

 Quiz składa się z 15 pytań, związanych z tematyką historii eksponatów Muzeum 
Okręgowego w Lesznie. 

 Każde pytanie będzie zawierało 4 możliwe odpowiedzi, z których wyłącznie 1 jest 
prawidłowa. 

 Każdy uczestnik zobowiązany jest udzielenia odpowiedzi na pytania zawarte w quizie 
w czasie nie dłuższym niż 60 min.   

 Konieczne jest podanie imienia, nazwiska oraz e-maila w celu identyfikacji osoby, 
która udziela odpowiedzi. 

 Wygrają osoby, które uzyskają najlepszy wynik w najkrótszym czasie. 

 Udział  w quizie dla wszystkich uczniów jest bezpłatny. 
 

 
4) UCZESTNICY: 

Konkurs adresowany jest dla uczniów kl. IV-VIII leszczyńskich szkół podstawowych. 

 

5) TERMINARZ KONKURSU: 

Quiz będzie dostępny w dniach 16.09-20.09.2020 r. 

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone  na profilu facebook Muzeum Okręgowego w 

Lesznie do dnia 22.09.2020 r. 

 

6) NAGRODY: 

Dla zwycięzców konkursu przewidziane się nagrody oraz dyplomy. 

http://www.muzeum.leszno.pl/
http://www.muzeum.leszno.pl/strona_PL/70-2
http://muzeumleszno.pl/imuzeum/collection/


Klauzula informacyjna 
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 
Informujemy, że: 
 

1. Administratorem danych osobowych jest: Muzeum Okręgowe z siedzibą w 
Lesznie przy Placu Jana Metziga 17 

2. Inspektor ochrony danych, kontakt: na adres e-mail: 
sekretariat@muzeum.leszno.pl, 

 
3. Pani/Pana dane osobowe (imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu) 

przetwarzane będą w celu realizacji konkursu i nie będą udostępniane 
podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa. 

 
4. Zebrane dane będą przechowywane przez okres niezbędny do 

przygotowania i przeprowadzenia w/w konferencji. 
5. Ponadto informuję, że: 

 
• Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania 
 

• Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a 
także prawo do przenoszenia danych, 

 
• Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji 

wskazanych wyżej celów. 
 

• Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani 
dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 
osobowych z dnia 
27 kwietnia 2016 r. 

 
• Dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. 

Administrator jednocześnie informuje, że w celu ochrony danych przed ich 
utratą zostały wdrożone odpowiednie procedury, w tym procedura 
sporządzania kopii zapasowych. 

mailto:sekretariat@muzeum.leszno.pl

