
Załącznik nr 2 

REGULAMIN KONKURSU Z WIEDZY  
O DAWNYCH ZAWODACH RZEMIEŚLNICZYCH

Postanowienia ogólne
§ 1.

1. Organizatorem „Konkursu z wiedzy o dawnych zawodach rzemieślniczych”, zwanego dalej „Konkursem”, 
jest Fundacja Ananke z siedzibą w Mławie przy ul. Żwirki 21B, KRS: 0000319505, zwana dalej 
„Organizatorem”.

2. Celem Konkursu jest upowszechnienie wiedzy na temat rzemieślników i rzemiosł, które funkcjonują lub 
funkcjonowały na terenie północnego Mazowsza.

3. Konkurs realizowany jest w ramach projektu „nieGinące zawody czyli rzecz o rzemiośle i rzemieślnikach na 
północnym Mazowszu”. Zadanie zostało dofinansowane ze środków z budżetu Województwa 
Mazowieckiego.

4. Konkurs przeprowadzony zostanie na antenie stacji radiowej Radio 7 (90,8 MHz, 88,0 MHz, 100,5 MHz), 
której właścicielem jest Organizator.

Uczestnicy
§ 2.

1. Konkurs jest kierowany do osób fizycznych - mieszkańców północnego Mazowsza, jednak udział w nim 
może wziąć każdy zainteresowany, bez względu na miejsce zamieszkania.

2. Jedna osoba może wziąć udział w konkursie jeden raz (nie może dostarczyć wielu zgłoszeń).
3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy Fundacji Ananke, Radia 7, a także inne 

podmioty współpracujące z Organizatorem, członkowie ich najbliższej rodziny oraz osoby pozostające z 
nimi we wspólnocie domowej.

Zasady Konkursu  oraz warunki uczestnictwa
§ 3.

1. W dniach od 03.11.2021 r. do 05.11.2021 r. na antenie Radia 7 emitowane będą pytania konkursowe 
związane z tematyką audycji poświęconych rzemiośle i rzemieślnikom (emitowanych w Radiu 7).

2. Każdego dnia wyemitowane zostaną dwa różne pytania. W sumie wyemitowanych zostanie 6 różnych 
pytań.

3. Pytania wyemitowane zostaną w przedziale czasowym między godz. 8.00 a 19.00. Pytania w danym dniu 
mogą zostać wyemitowane więcej niż jeden raz we wskazanym wyżej przedziale godzinowym.

4. Pytania wyemitowane w danym dniu nie będą powtarzane w dniach kolejnych.
5. Zadaniem uczestników jest odpowiedzieć prawidłowo na jak największą liczbę pytań.
6. Odpowiedzi na pytania należy dostarczyć do Organizatora na formularzu zgłoszeniowym stanowiącym 

Załącznik „A” do niniejszego regulaminu pod rygorem niezakwalifikowania do Konkursu.
7. Wypełniony formularz, zawierający dane zgłaszającego oraz odpowiedzi na pytania należy dostarczyć do 

Organizatora:
 pocztą na adres: Fundacja Ananke, ul. Żwirki 21 B, 06-500 Mława,
 e-mailem na adres redakcja@radio7.pl (skan wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego 

wraz z zawartym w nim oświadczeniem),
 osobiście (w zaklejonej kopercie) na adres jak powyżej,
 w zaklejonej kopercie wrzucić do urny oznaczonej napisem Konkurs „nieGinące zawody czyli rzecz o 

rzemiośle i rzemieślnikach na północnym Mazowszu”, wystawionej w Placówce Partnerskiej: Muzeum 
Ziemi Zawkrzeńskiej, 3 Maja 5, 06-500 Mława (w godzinach pracy Muzeum).

8. Formularz zgłoszeniowy będzie udostępniony na stronie internetowej www.radio7.pl , w siedzibie 
Organizatora oraz w Placówce Partnerskiej.

9. Zgłoszenia do Konkursu będą przyjmowane do 16.11.2021 r. do godz. 15.00 (dla zgłoszeń wysyłanych 
pocztą decyduje data doręczenia zgłoszenia przez pocztę).

10. Pełna lista pytań wraz z prawidłowymi odpowiedziami będzie udostępniona przez Organizatora po 
rozstrzygnięciu Konkursu.
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Nagrody
§ 5.

1. Nagrody przewidziane są dla Uczestników, którzy zdobędą najwięcej punktów.
2. Nagrodami w Konkursie są artykuły małego RTV/AGD  według poniższego zestawienia:

 jedna nagroda o wartości 500 zł (za I miejsce – najwyższa liczba zdobytych punktów - odkurzacz),
 jedna nagroda o wartości 300 zł (II miejsce - mikrofalówka),
 jedna nagroda o wartości 200 zł (III miejsce - żelazko),
 10 nagród jako wyróżnienia o wartości 100 zł (IV – XIII miejsce – każdemu miejscu uznaniowo 

przyporządkowana zostanie tylko jedna nagroda z następującej puli: 3 dzbanki z filtrem do wody, 3 
czajniki bezprzewodowe, 4 roboty kuchenne).

3. Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny.
4. Nagrody wręczone zostaną Laureatom Konkursu na spotkaniu podsumowującym projekt, które odbędzie 

się między 1 a 15 grudnia 2021 r. Organizator umożliwi także odbiór nagród osobiście przez Laureatów 
Konkursu w siedzibie Organizatora. Inne sposoby odbioru nagród będą ustalane indywidualnie.

Rozstrzygnięcie Konkursu
§ 6.

1. Oceny nadesłanych zgłoszeń dokona Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora.
2. Ocena zostanie dokonana nie później niż do 26.11.2021 r. W tym terminie wyłonieni zostaną 

także Laureaci Konkursu.
3. Komisji Konkursowa sprawdzi zgłoszenia pod kątem formalnym i merytorycznym i naliczy punktację według

poniższych kryteriów:
a) za każdą prawidłową odpowiedź uczestnik otrzyma 5 punktów (+5 pkt),
b) za każdą błędną odpowiedź uczestnikowi zostanie odjęty 1 punkt (-1 pkt).
c) za każdą nieudzieloną odpowiedź uczestnikowi zostanie odjęty 1 punkt (-1 pkt).

4. Jeżeli przy kwalifikacji zgłoszeń do nagród okaże się, że któreś ze zgłoszeń uzyskały taką samą liczbę 
punktów, Komisja ma prawo przyznać tzw. Złoty punkt, który przesądzi o zakwalifikowaniu do danego typu 
nagrody. W tym wypadku decyzja komisji jest uznaniowa.

5. Decyzje Komisji są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
6. Komisja sporządzi listę rankingową zgłoszeń od największej do najmniejszej liczby uzyskanych punktów. 

Lista posłuży do przyporządkowania zgłoszeń do określonych nagród, do których uprawnieni będą 
uczestnicy.

7. Laureaci zostaną niezwłocznie powiadomieni o wynikach Konkursu pocztą elektroniczną na podany w 
formularzu zgłoszeniowym adres e-mail lub telefonicznie na podany w formularzu zgłoszeniowym numer 
telefonu.

8. Lista laureatów, zawierająca imię, nazwisko i miejscowość zamieszkania może zostać  opublikowana m.in. 
na stronie internetowej www.radio7.pl , a także może zostać opublikowana w prasie lokalnej, mediach i 
wydawnictwach - w celu popularyzacji Konkursu i projektu „nieGinące zawody czyli rzecz o rzemiośle i 
rzemieślnikach na północnym Mazowszu”.

 
Postanowienia końcowe

§ 7.

1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Ananke - dane kontaktowe do inspektora ochrony 
danych to e-mail: inspektor@radio7.pl .

2. Dane osobowe  będą przetwarzane: 
a) w związku z przeprowadzeniem „Konkursu z wiedzy o dawnych zawodach rzemieślniczych”, zgodnie z 
jego Regulaminem;
b) dane w postaci imienia, nazwiska i miejscowości zamieszkania mogą być publikowane w prasie, mediach
lub wydawnictwach lub wykorzystywane w innej formie w celu popularyzacji Konkursu oraz projektu 
„nieGinące zawody czyli rzecz o rzemiośle i rzemieślnikach na północnym Mazowszu”.
c) mogą zostać udostępnione podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa,
d) będą przechowywane nie dłużej niż to wynika z przepisów prawa.

3. W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, przysługuje Pani/Panu prawo żądania:
a) dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia, 
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przeniesienia danych;
b) wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych 
(szczegóły na stronie internetowej https://uodo.gov.pl).

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie ich będzie skutkowało niezakwalifikowaniem 
do Konkursu.

5. Przystępując do Konkursu, każdy uczestnik akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu poprzez 
złożenie oświadczenia o zapoznaniu się z jego treścią i akceptacji jego warunków. 

6. Przesłanie zgłoszenia przez osobę niepełnoletnią oznacza, że rodzic lub opiekun prawny uczestnika 
zapoznał się z Regulaminem Konkursu i wyraża zgodę na jego postanowienia oraz akceptuje opisane 
zasady Konkursu. 

7. W przypadku osoby niepełnoletniej zgłoszenie do konkursu musi być podpisanie przez rodzica lub opiekuna
prawnego pod rygorem niezakwalifikowania do konkursu.

§ 8.

1. Organizator, w uzasadnionych przypadkach, zastrzega sobie możliwość odwołania Konkursu w czasie jego 
trwania.

2. We wszystkich sprawach nieuregulowanych Regulaminem decyzje podejmuje Organizator.
3. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.radio7.pl , w siedzibie Organizatora oraz w

Placówce Partnerskiej.
4. Wszelkie informacje o Konkursie można otrzymać pod nr tel. 792-319-319 lub wysyłając pytania na adres 

e-mail: redakcja@radio7.pl
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Załącznik „A” do Regulaminu

Formularz zgłoszeniowy do „Konkursu z wiedzy 
o dawnych zawodach rzemieślniczych” 

Dane uczestnika Konkursu:

Imię i nazwisko: …………………………………………………….....................................................
Wiek: ……………….......... Miejscowość: ………………………………………………………………
Telefon: ………………………….................... e-mail: ………………………………………..........

ODPOWIEDZI NA PYTANIA   - zaznaczyć kółkiem właściwą odpowiedź lub wpisać prawidłową odpowiedź (w 
nawiasie wskazana jest data emisji pytań na antenie Radia 7): 

1. Pytanie nr 1 (z 03.11.2021) – odpowiedź A B C    …..........................................

2. Pytanie nr 2 (z 03.11.2021) – odpowiedź A B C    …..........................................

3. Pytanie nr 3 (z 04.11.2021) – odpowiedź A B C    …..........................................

4. Pytanie nr 4 (z 04.11.2021) – odpowiedź A B C    …..........................................

5. Pytanie nr 5 (z 05.11.2021)  – odpowiedź A B C    …..........................................

6. Pytanie nr 6 (z 05.11.2021) – odpowiedź A B C    …..........................................

Oświadczenie
Oświadczam, iż zapoznałam/łem się z Regulaminem Konkursu z wiedzy o dawnych zawodach 

rzemieślniczych i akceptuję jego warunki. 

…..........................................................................................................
(data i podpis uczestnika Konkursu – w przypadku osób niepełnoletnich rodzica/opiekuna prawnego)

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), (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z późn. zm.), informujemy, 
że:

1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Ananke z siedzibą w Mławie przy ul. Żwirki 21B, KRS: 0000319505 - 
dane kontaktowe do inspektora ochrony danych to e-mail: inspektor@radio7.pl .

2. Dane osobowe będą przetwarzane: 
a) w związku z organizacją i przeprowadzeniem „Konkursu z wiedzy o dawnych zawodach rzemieślniczych”, zgodnie z 
jego Regulaminem;
b) dane w postaci imienia, nazwiska i miejscowości zamieszkania mogą być publikowane w prasie, mediach lub 
wydawnictwach lub wykorzystywane w innej formie w celu popularyzacji Konkursu oraz projektu „nieGinące zawody 
czyli rzecz o rzemiośle i rzemieślnikach na północnym Mazowszu”,
c) mogą zostać udostępnione podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa,
d) będą przechowywane nie dłużej niż to wynika z przepisów prawa.

3. W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, przysługuje Pani/Panu prawo żądania:
a) dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia, przeniesienia 
danych;
b) wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegóły na 
stronie internetowej https://uodo.gov.pl).

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie ich będzie skutkowało niezakwalifikowaniem do Konkursu.
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