
 
Przygotowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy i Miasta Dobczyce 

 

REGULAMIN QUIZU REWITALIZACYJNEGO 

„DAJ SIĘ WCIĄGNĄĆ” 

 

§ 1 Postanowienia wstępne 

1. Organizatorem quizu pn. „Daj się wciągnąć” zwanego dalej quizem, jest Gmina 

Dobczyce zwana dalej „Organizatorem”. 

2. Organizator ponosi odpowiedzialność za treść i formułę quizu.  

3. Quiz odbędzie się w dniu 17 grudnia 2016 r. o godz. 17:00 w auli RCOS w 

Dobczycach. 

4. Quiz służy zwiększeniu wiedzy o procesie rewitalizacji oraz  włączeniu interesariuszy 

do działań  partycypacyjnych w ramach prac nad Gminnym Programem Rewitalizacji.  

5. Quiz jest przeznaczony dla osób, które wzięły udział w działaniach partycypacyjnych 

- spacer badawczy, piknik, kawiarenka  rewitalizacyjna, warsztaty w dniu 17 grudnia 

2016 r., zgłoszenie pomysłu na działanie rewitalizacyjne - prowadzonych w ramach 

projektu „Przygotowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy i Miasta 

Dobczyce” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu 

Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. 

 

§ 2 Nagrody 

1. W quizie można wygrać jedną z ośmiu  nagród rzeczowych tj: tablet LENOVO TAB 3 

A7 lub jeden z siedmiu egzemplarzy monografii: Królewskie Miasto Dobczyce.  

2. Nagroda zostanie wydana bezpośrednio po zakończeniu quizu za pokwitowaniem jej 

odbioru. 

 

§ 3  Zasady uczestnictwa w quizie 

1. Spośród osób, które potwierdziły udział w działaniach partycypacyjnych składając 

odpowiedni kupon i obecnych podczas trwania quizu na auli, będą losowani 

uczestnicy quizu do momentu wyczerpania nagród.    

2. W quizie można wziąć udział maksymalnie 1 raz. 

3. Każdy uczestnik quizu będzie miał za zadanie odpowiedzieć na dwa wylosowane 

przez siebie pytania. 

4. Pierwsza osoba, która odpowie na obydwa pytania otrzyma nagrodę - tablet LENOVO 

TAB 3 A7. Odpowiedź na jedno pytanie uprawnia do otrzymania nagrody - 

egzemplarza monografii: Królewskie Miasto Dobczyce. 

5. Lista pytań: 

 

1. Co to jest rewitalizacja? 

2. Czemu ma służyć rewitalizacja? 

3. Jaki obiekt w Dobczycach powstał dzięki Lokalnemu Programowi Rewitalizacji z 

2008 roku? 

4. Czy prace związane z opracowaniem  Gminnego Programu Rewitalizacji są 

współfinansowane z Funduszy Europejskich? 

5. Wymień przynajmniej jeden obszar podlegający rewitalizacji w Dobczycach. 

6. Kim są interesariusze działań rewitalizacyjnych?  

7. Czym jest partycypacja społeczna? 
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8. Podczas jakiego wydarzenia mogliśmy wspólnie przyjrzeć się Dobczycom? 

9. Czy w ramach prac nad Gminnym Programem Rewitalizacji odbył się spacer 

badawczy oraz piknik artystyczny? 

10. Gdzie odbywały się spotkania w ramach Kawiarenki Rewitalizacyjnej? 

11. Czy piątkowe spotkania w Kawiarence Rewitalizacyjnej dotyczyły prac nad 

Gminnym Programem Rewitalizacji? 

12. Czy mieszkańcy mogli zgłosić swoje pomysły do Gminnego Programu 

Rewitalizacji ? 

13. Czy mieszkańcy, w ramach prac nad Gminnym Programem Rewitalizacji,  mogli 

uczestniczyć w piątkowych spotkaniach w Kawiarence Rewitalizacyjnej? 

14. Czy podczas dzisiejszych warsztatów (tj. 17.12. 2016 r.) mieszkańcy  Dobczyc 

mieli możliwość ocenienia zgłoszonych zadań rewitalizacyjnych?  

15. Gdzie można uzyskać informacje na temat  prac nad Gminnym Programem 

Rewitalizacji? 

 

 

§ 4  Postanowienia końcowe 

1. Uczestnictwo w quizie oznacza wyrażenie zgody na warunki niniejszego Regulaminu. 

2. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w regulaminie decyzje podejmuje 

Organizator. 

3. Regulamin quizu dostępny jest w siedzibie organizatora oraz na stronie internetowej: 

www.facebook.com/Rewitalizacja-Dobczyc 

4. Organizator zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie w czasie trwania quizu 

i zobowiązuje się do natychmiastowego opublikowania zmienionego regulaminu 

w miejscach, w których uprzednio opublikował regulamin quizu. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu quizu, jego przerwania lub 

zawieszenia z ważnych przyczyn. 


