
Regulamin konkursu „Historia i sprawy ostateczne” 

§1. Organizator Konkursu 

Organizatorem konkursu jest Fundacja Świętego Mikołaja w ramach realizacji projektu „Historia 

i sprawy ostateczne”, dofinansowanego przez Muzeum Historii Polski. Organizator zastrzega 

sobie prawo do zmiany treści Regulaminu. 

§2 Założenia  

1. Konkurs zostanie przeprowadzony podczas transmisji pięciu debat internetowych 

realizowanych przez Fundację Świętego Mikołaja w ramach projektu „Historia i sprawy 

ostateczne”. 

2. Udział w konkursie jest bezpłatny.  

3. Udział w konkursie zakłada zadanie przynajmniej jednego pytania skierowanego do 

prelegentów poszczególnych spotkań za pośrednictwem czatu podczas transmisji na żywo w 

serwisie YouTube. Link do transmisji jest publicznie dostępny na stronie internetowej 

teologiapolityczna.pl oraz na profilu Facebook „Teologia Polityczna”.  

4. Konkurs ma charakter otwarty.  Mogą w nim wziąć udział wszyscy uczestnicy debat 

internetowych realizowanych w ramach projektu „Historia i sprawy ostateczne” 

5. Zwycięzców konkursu wyłoni powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa, obradująca 

za pośrednictwem komunikacji elektronicznej w trakcie poszczególnych spotkań. 

6. Komisja Konkursowa będzie oceniała pytania zgłoszone przez uczestników zgodnie z 

kryteriami: 

a) zgodności z tematem spotkania; 

b) poziomu merytorycznego; 

c) oryginalności; 

d) znajomości kontekstów,  

e) językowego ujęcia problemu. 

7. Uczestnik konkursu może zadać więcej niż jedno pytanie, jednak co najwyżej jedno z nich 

będzie brane pod uwagę przez Komisję. 

8. Organizator zastrzega sobie prawo do moderacji czatu w trakcie trwania spotkania. 

9. Sytuacje nieobjęte Regulaminem rozstrzyga organizator konkursu. 

10. Decyzje Komisji są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. 

§3. Nagrody 

1. Nagrodami w konkursie są nagrody książkowe.  

2. Nagrody i ich liczbę ustali Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora Konkursu 

proporcjonalnie do liczby uczestników konkursu. 

3. Książki, które będą stanowiły nagrodę dla zwycięzców konkursu będzie zaprezentowana na 

początku każdego spotkania przez moderatora. 



4. Zwycięzca konkursu może zgłosić Organizatorowi chęć wymiany książki na inną o 

porównywalnej wartości dostępną w księgarni Teologii Politycznej. Oferta książek oraz 

informacja o dostępności na stronie: ksiegarnia.teologiapolityczna.pl. Organizator zastrzega, że 

w uzasadnionych przypadkach prośba może być rozpatrzona odmownie. 

5. Nagrody zostaną przesłane drogą pocztową na wskazany przez zwycięzcę adres na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

§4. Postanowienia końcowe 

1. We wszystkich sprawach spornych decydujący głos należy do Komisji Konkursowej.  

2. Informacje o rozstrzygnięciu konkursu zostaną podane do wiadomości przez moderatora 

podczas zakończenia spotkania.  

3. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu zostanie także umieszczona na stronie internetowej  
teologiapolityczna.pl.  

4. Warunkiem otrzymania nagrody jest kontakt drogą mailową (adres 

redakcja@teologiapolityczna.pl) z Organizatorem najpóźniej do końca doby, w której odbywa się 

debata, w ramach której organizowany jest konkurs. 

5. Udział w Konkursie jest równoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu oraz wyrażeniem 

zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika przez Organizatora w zakresie 

niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu  

 

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 

Administratorem danych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE jest Fundacja Świętego Mikołaja z siedzibą przy ul. 

Przesmyckiego 40, 05-500 Piaseczno. Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu 

wzięcia udziału w konkursie „Historia i sprawy ostateczne”. Informujemy, że każda osoba ma 

prawo do: dostępu do swoich danych żądania ich sprostowania lub usunięcia, do zgłoszenia 

żądania ograniczenia przetwarzania danych, a także do zgłoszenia sprzeciwu wobec ich 

przetwarzania. Ponadto każda osoba ma prawo do żądania przeniesienia danych do innego 

administratora, jak i do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w 

przypadku stwierdzenia nieprawidłowości związanych z przetwarzaniem danych osobowych. 

Udział w konkursie stanowi jednoczesną zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie 

niezbędnym do przeprowadzenia konkursu. Wyrażenie przedmiotowej zgody jest konieczne i 

niezbędne dla udziału w konkursie. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. 
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