
 

 

 

Regulamin 

Ełckiego Quizu Historycznego 

„Nasza Niepodległa” 
 

 

Organizatorem Ełckiego Quizu Historycznego „Nasza Niepodległa” 

jest Wydział Promocji, Sportu i Kultury Urzędu Miasta Ełku. 

Za stronę merytoryczną pytań odpowiedzialne jest Muzeum Historyczne w Ełku. 

 

 
1. Quiz trwa w terminie luty – listopad 2018 r. 

2. Quiz podzielony jest na 10 etapów, po jednym etapie w każdym miesiącu:                          

I etap – luty, II etap – marzec, III etap – kwiecień, IV etap – maj, V etap – czerwiec,                 

VI etap – lipiec, VII etap – sierpień, VIII etap – wrzesień, IX etap – październik,                  

X etap – listopad. 

3. Pytania każdego etapu  będą ogłaszane do dnia 15. każdego miesiąca. 

4. W każdym etapie quizu na profilu Urzędu Miasta Ełku  na Facebook’u oraz stronie 

www.elk.pl opublikowanych zostanie 10 pytań związanych tematycznie z 100. rocznicą 

odzyskania niepodległości przez Polskę. 

5. W każdym etapie uczestnicy będą mieli kilka dni na udzielenie odpowiedzi                         

– do niedzieli w tygodniu, w którym pytania zostały ogłoszone. 

6. Odpowiedzi należy przesyłać TYLKO na adres e-mail: a.lewandowska@um.elk.pl 

7. Wszystkie osoby, które wezmą udział w quizie, proszone są o podanie swojego: imienia, 

nazwiska (ewentualnie telefonu kontaktowego) oraz nazwy miasta w którym mieszka. 

Przekazanie tych informacji będzie tożsame z udzieleniem zgody na ich publikację              

na stronie www.elk.pl, fb Urzędu Miasta Ełku oraz w aplikacji mobilnej. 

8. Na każdym etapie quizu 10 osób, które udzielą prawidłowych odpowiedzi na wszystkie 

pytania, otrzyma nagrody oraz gadżety promocyjne. 

9. W przypadku, kiedy w danym etapie na 10 pytań poprawnie udzieli odpowiedzi więcej 

niż 10 osób, nagrodzone osoby wyłonione zostaną w drodze losowania  zwycięzców.  

10. Wyniki publikowane będą na Fb Urzędu Miasta Ełku oraz stronie www.elk.pl                    

do końca danego miesiąca. 

11. Odbiór nagród następuje osobiście w Wydziale Promocji, Sportu i Kultury Urzędu 

Miasta Ełku. 

12. W trakcie quizu  prowadzona będzie klasyfikacja generalna uczestników. 

13. W każdym etapie można otrzymać 10 punktów (1 pytanie = 1 punkt). Punkty każdego 

uczestnika biorącego udział w poszczególnych etapach będą sumowane w klasyfikacji 

generalnej. 

14. Spośród osób, które wezmą udział we wszystkich 10 etapach quizu, nagrodę specjalną 

otrzymają 3 osoby, które w klasyfikacji generalnej uzyskają największą ilość punktów. 

15. Ogłoszenie wyników  klasyfikacji generalnej odbędzie się najpóźniej w grudniu br. 
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