
„Góry Wiedzy”
II OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ WIEDZY O TATRACH 

REGULAMIN

     
       ORGANIZATOR: Tatrzański Park Narodowy

CEL: Propagowanie ogólnej wiedzy o Tatrach Polskich i Słowackich, ich przyrody, 
topografii, użytkowania, udostępniania, historii poznania i ochrony oraz 
bezpieczeństwa w górach.

WARUNKI UCZESTNICTWA
 „Góry  Wiedzy”  II  Ogólnopolski  Turniej  Wiedzy  o  Tatrach  (dalej  nazywany 

Turniejem) adresowany jest  do osób amatorsko interesujących się  tematyką 
tatrzańską (niezwiązanych zawodowo z Tatrami), które ukończyły 16 rok życia.

 Uczestnicy biorą udział w konkursie indywidualnie.
 Aby wziąć udział w Turnieju należy zarejestrować się na stronie turniej.tpn.pl w

nieprzekraczalnym terminie do 15 kwietnia 2021 r do godziny 20:00.
 Przebieg Turnieju:

1. Od dnia 15 kwietnia (czwartek) 2021 r. do 28 kwietnia (środa) w dni 
robocze, od godziny 20:00 do 20:12 będzie dostępny zestaw pytań (dwa 
pytania jednokrotnego wyboru i dwa pytania otwarte). Będą one dostępne 
po  zalogowaniu  i  wybraniu  zakładki  „Rozwiąż  test”,  odpowiedź  należy 
przesłać do 20:12 (po tej godzinie pytania będą nieaktywne).

2. W każdym zestawie będzie jedno pytanie o tematyce przyrodniczej, jedno 
topograficzne  (ilustrowane  lub  dotyczące  praktycznej  znajomości  Tatr), 
pozostałe będą dotyczyć między innymi historii, bezpieczeństwa w górach 
lub udostępniania.

3. Odpowiadamy w kolejności, w jakiej się ukazują pytania: 1 – 2 – 3 - 4. Nie
będzie możliwości powrotu do wcześniejszego pytania.
a) za  każdą  prawidłową  odpowiedź  na  pytanie  zamknięte  Uczestnik 

uzyskuje 1 punkt, ilość punktów za pytanie otwarte będzie zależała od 
jego trudności,

b) punktacja  za odpowiedzi  na  pytania  zamknięte będzie  aktualizowana 
automatycznie i uwzględniana w rankingu po jej udzieleniu i przesłaniu 
przez Uczestnika. Ilość punktów otrzymana za pytania otwarte będzie 
aktualizowana i uwzględniona w rankingu w następnym dniu roboczym 
(dotyczy to również zestawu pytań z piątku) po sprawdzeniu 
odpowiedzi.

c) identyfikacja w rankingu odbywać się będzie za pomocą loginu.



4. Prawidłowe  odpowiedzi  będą  podane  następnego  dnia  w  zakładce 
Aktualności.

5. Nagrodzonych  zostanie  dziesięciu  Uczestników  z  najwyższą  ilością 
punktów.
Przewidziano następujące nagrody:
a) I, II, III miejsce – plecaki firmy Deuter, wydawnictwa o tematyce

tatrzańskiej,
b) IV miejsce – śpiwór firmy Deuter, wydawnictwo o tematyce tatrzańskiej,
c) V – X miejsce – roczna prenumerata kwartalnika Tatry,
d) dla osób, które zajęły XI – XX miejsce – przewidziano wyróżnienie w

postaci wydawnictw.
6. W przypadku zdobycia przez dwóch lub więcej uczestników tej samej ilości 

punktów, jako drugie kryterium, o kolejności w rankingu będzie decydował 
sumaryczny czas, w jakim uczestnik udzielił odpowiedzi na wszystkie 
pytania konkursu.

   POZOSTAŁE WAŻNE INFORMACJE:

1. Aby wziąć udział w Turnieju należy zarejestrować się na stronie turniej.tpn.pl 
podając swój login (nieidentyfikujący jednoznacznie Uczestnika – nie powinno to 
być imię i nazwisko), hasło i adres e-mail, na który zostanie wysłane potwierdzenie 
rejestracji  w  konkursie.  W  przypadku  nieotrzymania  potwierdzenia,  należy 
sprawdzić folder „spam”, w przypadku dalszych problemów prosimy o kontakt - 
turniej@tpn.pl.
2. Osoby  nagrodzone  i  wyróżnione  aby  otrzymać  dyplom  będą  proszone  o 
podanie  imienia  i  nazwiska,  dodatkowo osoby,  które  nie  będą mogły  odebrać 
nagrody osobiście będą proszone o podanie adresu. Jest to konieczne do 
przesłania nagrody pocztą.
3. Organizator (TPN) nie bierze odpowiedzialności za wadliwe działanie lub 
przerwy  w  dostępie  do  internetu  leżące  po  stronie  dostawcy  zapewniającego 
dostęp  do  internetu  Uczestnikowi  konkursu.  W  przypadku  niemożności 
zalogowania się do konkursu leżącego po stronie uczestnika nie przewiduje się 
ponownego udostępnienia pytań przewidzianych na dany dzień.
4. W przypadku bardzo dużej ilości zgłoszeń udziału w Turnieju, Organizator ma 
prawo  ograniczyć  ilość  uczestników,  biorąc  pod  uwagę  możliwości  techniczne 
platformy, przez którą będzie odbywał się konkurs. W takim przypadku o 
rejestracji będzie decydowała kolejność zgłoszeń.
5. Przy zestawie pytań będzie wyświetlany czasomierz,  ale zalecamy dodatkowo 
kontrolowanie  upływającego  czasu  na  niezależnym  urządzeniu.  Odpowiedzi 
najlepiej przesłać najpóźniej kilka sekund przed upływem czasu.
6. W przypadku korzystania z telefonu w czasie konkursu, zachęcamy do zmiany 
sposobu wyświetlania strony konkursowej na wersję „na komputer”.
7. W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt pod adresem: 

turniej@tpn.pl.
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OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 (Dz.  Urz.  UE L 
119/1 z 04.05.2016 r.), dalej jako „RODO”, informujemy, że:

• Administratorem danych osobowych uczestników Turnieju zbieranych i 
dalej  przetwarzanych  w  wyniku:  przesłania  wypełnionego  formularza 
zgłoszeniowego,  przeprowadzenia  Turnieju,  o  którym  mowa  w  niniejszym 
regulaminie jest Tatrzański Park Narodowy z siedzibą w Zakopanem, ul. 
Kuźnice 1, e-mail: turniej@tpn.pl.
• Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym w 
sprawach dotyczących przetwarzania i ochrony danych osobowych można się 
skontaktować pod e-mail: daneosobowe@tpn.pl.
• Podstawą przetwarzania  danych osobowych uczestników Turnieju jest 
niezbędność przetwarzania do wykonania zadania realizowanego w interesie 
publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e RODO), jakim jest prowadzenie działań 
związanych z edukacją przyrodniczą na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 
2004 r. o ochronie danych osobowych, w związku ze zgodą udzieloną na udział 
w Turnieju.
• Dane  osobowe  uczestników  będą  przetwarzane  w  celu  organizacji  i 
przeprowadzenia Turnieju, a w przypadku laureatów – także w celu przesłania 
nagrody.
• W przypadku  udzielenia  dodatkowej  zgody  (której  podstawą  prawną 
jest  art. 6 ust. 1 lit. a RODO), podane dane osobowe zwycięzców i osób 
wyróżnionych  w  Turnieju  będą  przetwarzane  w  celu  poinformowania  o 
wynikach  Turnieju  na  stronach  internetowych  administratora,  w  jego 
internetowych  portalach  społecznościowych,  w  kwartalniku  „Tatry”,  w 
tygodniku i serwisie internetowym
„Tygodnik Podhalański”.
• Odbiorcami  danych  osobowych  będą  upoważnieni  pracownicy  i 
współpracownicy administratora a także podmioty przetwarzające, świadczące 
na naszą rzecz usługi wsparcia informatycznego. Dane osobowe zwycięzców i 
wyróżnionych,  w  przypadku  wyrażenia  odrębnej  zgody,  będą  dodatkowo 
udostępnione  redakcji  „Tygodnika  Podhalańskiego”  oraz  dostawcom  usług 
informatycznych.
• Dane  osobowe  będą  przechowywane  przez  5  lat  od  początku  roku 
kalendarzowego następującego po roku, w którym zakończono Turniej.
• Każda  osoba,  której  dane  dotyczą  posiada  prawo  dostępu  do  treści 
swoich danych oraz ich sprostowania, a ponadto usunięcia danych na zasadach 
art. 17 RODO, ograniczenia ich przetwarzania na zasadach art. 18 RODO.
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• Każda osoba, której dane dotyczą posiada prawo do wniesienia 
sprzeciwu

wobec przetwarzania danych, na zasadach art. 21 RODO.
• Każda osoba, której dane dotyczą posiada prawo do wniesienia skargi 
do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie 
danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy RODO.
• Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do 
realizacji  celów,  o  których  mowa  powyżej.  Zgoda  na  przetwarzanie  danych 
osobowych może być w każdej  chwili  cofnięta,  przy czym cofnięcie  nie  ma 
wpływu  na  zgodność  z  prawem  przetwarzania,  którego  dokonano  na 
podstawie  zgody  przed  jej  cofnięciem.  Aby  cofnąć  zgodę  należy  wysłać 
wiadomość na adres e- mail: turniej@tpn.pl.

mailto:turniej@tpn.pl

