
Skoczów, 15 maja 2020 r. 

ZAGADKOWY DZIEŃ DZIECKA 

- teatralny quiz bajkowy 

Regulamin 

§ 1. Ustalenia ogólne. 

1. Organizatorem Quizu jest Miejskie Centrum Kultury „Integrator”. 

2. Celem konkursu jest:  

  - promowanie twórczego spędzania czasu w domu w trakcie zagrożenia epidemicznego   

    przez dzieci i młodzież, 

  - propagowanie lalkarskie sztuki teatralnej, 

  - propagowanie korzystania w domu z szerokiego asortymentu dóbr kulturalnych, 

  - pobudzenie aktywności i inicjatywy wśród młodego pokolenia, 

  - wielopłaszczyznowy rozwój kulturalny i artystyczny dzieci i młodzieży, 

   - integracja lokalnych środowisk wokół idei obcowania z kulturą, 

   - inspiracja na płaszczyźnie szeroko pojętej kultury, 

  - kształtowanie wrażliwości estetycznej, 

  - twórcza rywalizacja.  

 3.  Udział w Quizie może wziąć każdy, kto nie ukończył 18 roku życia. 

4.  Quiz zostanie zaprezentowany 01.06.2020 r. o godz. 9.00 na oficjalnym fanpage-u 

Miejskiego Centrum Kultury „Integrator” w serwisie społecznościowym Facebook,  

 w poście oznaczonym hasztagami: #ZagadkowyDzieńDziecka #qiuz, #dziendziecka, 

#mckintegrator, #zakochaniwkulturze oraz na stronie internetowej MCK „Integrator”: 

www.mckskoczow.pl.  

 Quiz będzie miał charakter krótkiego materiału filmowego, w którym zostaną zawarte  

zagadki związane z postaciami z najsłynniejszych bajek. Pytania przedstawiają aktorzy 

animujący lalki teatralne.   

 
§ 2. Warunki podstawowe udziału w Quizie. 

 

1. Każdy uczestnik przesyła odpowiedź na zadaną zagadkę w następującej formie: 

zagadka nr 1: ……………………………….. 

dane: imię i nazwisko, wiek, tel. kontaktowy 

2. Można odpowiedzieć na jedną, kilka lub wszystkich 10 zagadek. 

3. Uczestnik udzielający więcej odpowiedzi czyni to w jednej przesyłanej wiadomości 

numerując odpowiedzi wg powyższego wzoru. 

4. Odpowiedzi należy przesyłać za pomocą komunikatora Messenger, a nie umieszczać ich  

w komentarzach pod postem konkursowym! 

5. Odpowiedź w imieniu uczestnika nie posiadającego konta w serwisie społecznościowym 

facebook może przesłać jego rodzic lub opiekun. 



6. Zostaje nagrodzony ten uczestnik, który jak najszybciej poda poprawną odpowiedź. 

7. Odpowiedzi muszą zostać przesłane w dniu 1 czerwca 2020, w godz.: 9.00 – 22.00. 

Odpowiedzi wysłane po tym czasie nie będą brane pod uwagę. 

8. Organizator przyznaje nagrodę uczestnikowi, który jako pierwszy odpowie prawidłowo na 

zadaną zagadkę, spełniając jednocześnie wszelkie zapisy regulaminowe. 

9. Łącznie zostanie przyznanych 10 nagród, które od 22 maja 2020 r. zostaną zaprezentowane 

na oficjalnym fanpage-u Miejskiego Centrum Kultury „Integrator” w serwisie 

społecznościowym Facebook. 

10. Organizator przyzna także nagrody dodatkowe pierwszemu uczestnikowi, które poda 5 pra-

widłowych odpowiedzi, jak i pierwszemu uczestnikowi, podającemu 10 prawidłowych 

odpowiedzi. Nagrody dodatkowe stanowić będą zestawy materiałów promocyjnych MCK 

„Integrator”. 

11. Wzięcie udziału w quizie jest jednoznaczne z zapoznaniem i zaakceptowaniem ogólnego 

obowiązku informacyjnego – RODO obowiązującego w MCK „Integrator”  

(http://mckskoczow.pl/podstrona,1,o-nas.html).     

 
§ 3. Rozstrzygnięcie Quizu i przyznanie nagród. 

 

1. Ogłoszenie wyników będzie miało miejsce 2 czerwca br. po godz. 15.00. na oficjalnym 

fanpage-u Miejskiego Centrum Kultury „Integrator” w serwisie społecznościowym 

Facebook i stronie internetowej MCK „Integrator”: www.mckskoczow.pl. 

Wraz z ogłoszeniem wyników zostanie zaprezentowany filmowy materiał, w którym 

podamy prawidłowe odpowiedzi na zadane zagadki. 

2. Nagrody będą wręczane w gł. siedzibie Miejskiego Centrum Kultury „Integrator” (ul. 

(ul. Mickiewicza 9, I piętro) 5 czerwca 2020 r. o godz. 16.00. 

 

§ 4. Postanowienia końcowe 

 

1. W Quizie nie mogą brać udziału rodziny pracowników jego Organizatora i rodziny osób  

 bezpośrednio zaangażowanych w jego organizację. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie. 

3. Aktualny regulamin Qiuzu jest dostępny w siedzibie głównej Miejskiego Centrum Kultury  

„Integrator” w Skoczowie (ul. Mickiewicza 9, 43-430 Skoczów) oraz na stronie internetowej 

www.mckskoczow.pl. 

4. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis  

 Facebook, ani z nimi związany. 

5. Pytania dotyczące konkursu należy kierować na adres wojciech.grajewski@mckskoczow.pl. 

http://www.mckskoczow.pl/

