
Regulamin konkursu Ogólnopolska Ligi Uniwersyteckiej PubQuiz 2022/2023
we współpracy z DokDok

Definicje

1. Regulamin to niniejszy Regulamin konkursu, ustanowiony na podstawie art. 8 ust. 1 pkt
1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, udostępniony w
obrębie strony internetowej Organizatora, pod adresem URL w brzmieniu:
http://www.pubquiz.pl. Regulamin określa warunki uczestnictwa w konkursie dla
Uczestników.

2. Regulamin PubQuiz to regulamin quizów przeprowadzanych przez Organizatora,
dostępny jest na jego stronie internetowej pod adresem URL:
http://www.pubquiz.pl/liga-uniwersytecka

3. Uczestnik to uczestnik konkursu, będący osobą fizyczną, który przystąpił do udziału w
konkursie, pod warunkiem posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych.

4. Organizator konkursu to Next Enter Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 8/34
w Bydgoszczy (85-171), zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej pod numerem NIP 9532783102 oraz REGON 388597230.

5. Dane Kontaktowe Organizatora to dane Organizatora, przy użyciu których Uczestnik
konkursu może się z nim skontaktować, tj. Next Enter Sp. z o.o., ul. Wojska Polskiego
8/34, 85-171 Bydgoszcz, e-mail: liga@pubquiz.pl, tel.: 570 004 493.

6. Lokal to lokal rozrywkowy prowadzony przez podmiot współpracujący z Organizatorem,
w którym przeprowadzane są Rozgrywki. Lista Lokali dostępna jest na stronie
internetowej Organizatora pod adresem URL: http://www.pubquiz.pl

7. Rozgrywka to quiz przeprowadzany w Lokalach przez Organizatora, w okresie od
20.11.2022 r. do 17.02.2023 r., zgodnie z postanowieniami Regulaminu oraz Regulaminu
PubQuiz.
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8. Liga Uniwersytecka to 13 tygodni Rozgrywek przeprowadzonych w okresie od
20.11.2022 r. do 17.02.2023 r.

9. Tydzień quizowy trwa od niedzieli do piątku.

10. Drużyna to zorganizowana grupa Uczestników, biorących udział w Rozgrywkach lub
Finale, posiadająca ważne legitymacje studenckie.

11. Punkty to punkty przyznawane w ramach Rozgrywek, które stanowią kryterium
kwalifikacyjne do udziału w Finale konkursu, przyznawane zgodnie z Regulaminem
PubQuiz.

§1 Postanowienia ogólne

1. Organizator przeprowadza konkurs zgodnie z Regulaminem, Regulaminem PubQuiz oraz
przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

2. Konkurs rozpoczyna się dnia 20.11.2022 r. i trwa do 17.02.2023 r.,

3. Konkurs odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Udział w konkursie jest bezpłatny oraz dobrowolny.

§2 Udział w konkursie

1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wysłanie na adres mailowy
liga@pubquiz.pl zgłoszenia (od 14.11.2022r.), w którym należy podać nazwę drużyny,
miasto oraz nazwę uczelni, którą reprezentuje dana Drużyna.



2. Zgłoszenia należy dokonać do godziny rozpoczęcia Quizu w lokalu, z którego wynik
Drużyna chce, aby liczył się już do tabeli wyników. Wysłanie zgłoszenia po tym czasie
skutkować będzie niezapisaniem danego wyniku do łącznej klasyfikacji.

3. W Lidze Uniwersyteckiej PubQuiz nie obowiązuje zasada z zapisywaniem wyników
sprzed daty zapisu.

4. Uczestnikiem konkursu może być osoba fizyczna, pod warunkiem posiadania pełnej
zdolności do czynności prawnych.

5. Uczestnicy muszą być studentami polskiej lub zagranicznej uczelni i posiadać aktualne
legitymacje studenckie.

6. W celu przystąpienia do Rozgrywek prowadzonych w Lokalach, Uczestnicy w trakcie
zapisywania się do każdej gry muszą okazać aktualne legitymacje studenckie osobie,
która prowadzi PubQuiz, w celu weryfikacji drużyny.

7. Uczestnicy wybierają nazwę dla swojej Drużyny, która będzie wykorzystywana we
wszystkich Rozgrywkach związanych z niniejszym konkursem. Do każdej nazwy
drużyny obowiązkowo należy dopisać wyrażenie LU.

8. Do Ligi zapisują się wyniki tylko tych drużyn, które mają dopisane przez prowadzącego
wyrażenie LU oraz przejdą weryfikację legitymacji.

9. W ramach Ligi Uniwersyteckiej PubQuiz nie obowiązują limity w liczbie osób oraz
podział na kategorie.

10. Kapitanem drużyny zostaje osoba, która wysłała maila ze zgłoszeniem na
liga@pubquiz.pl.
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11. Wysłanie zgłoszenia do Ligi Uniwersyteckiej PubQuiz jest równoznaczne z udzieleniem
zgody na prowadzenie korespondencji mailowej o charakterze promocyjnym przez
organizatora lub wskazanych w regulaminie partnerów.

§3 Rozgrywki

1. W okresie od 20.11.2022 r. do 17.02.2023 r., w Lokalach odbywają się
Rozgrywki.

2. Rozgrywki przeprowadzane są zgodnie z Regulaminem PubQuiz i obejmują
każdorazowo 45 pytań.

3. Drużyna może brać udział w Rozgrywkach odbywających się w każdym lokalu
w Polsce, z wyłączeniem Lokali wymienionych w §3 pkt. 6.

4. Aby móc zdobyć nagrodę, dana Drużyna musi rozegrać minimum 10
Rozgrywek.

5. Wynik końcowy obliczany jest na podstawie Punktów zdobytych w 10
Rozgrywkach, w których Drużyna uzyskała najbardziej korzystną dla siebie
liczbę Punktów.

6. Quizy wyłączone z rozgrywek Ligowych:

a) quizy charytatywne, quizy organizowane przez organizacje studenckie
oraz inne wydarzenia nieregularne.

b) rozgrywki w miastach: Augustów, Szamotuły, Kwidzyn, Kostrzyn,
Tarnów, Świecie, Kurozwęki, Siechnice, Częstochowa, Gorzów Wlkp.,
Szczytno.



§4 Nagrody

1. W konkursie wygrywają trzy najlepsze Drużyny, tj. te, których suma punktów
z 10 rozgrywek jest największa.

2. Organizator przewiduje także jedną dodatkową nagrodę. Nagrodę tą zdobędzie
Drużyna, która nie otrzyma nagrody w wyniku zdobycia największej sumy
punktów (wg §4 pkt. 1). Dodatkowa nagroda w wysokości 500 zł trafi do
drużyny z najwyższym średnim wynikiem punktowym spośród tych zespołów,
których średnia liczba graczy ze wszystkich PubQuizów nie przekracza 6 osób.

3. W przypadku wyników ex aequo nagroda zostanie podzielona proporcjonalnie
na zwycięskie Drużyny.

4. Nagroda zostanie wydana zwycięzcom konkursu w terminie nieprzekraczającym
14 dni od daty opublikowania ostatecznych wyników Ligi Uniwersyteckiej.
Organizator skontaktuje się z wygranymi oraz ustali miejsce wręczenia nagrody.

5. Pula nagród łącznie wynosi 6000 zł

● Pierwsze miejsce - nagroda w wysokości 3000 zł
● Drugie miejsce - nagroda w wysokości 1500 zł
● Trzecie miejsce - nagroda w wysokości 1000 zł
● Nagroda dla drużyny spoza podium, o średniej liczbie osób mniejszej niż 6 - nagroda

w wysokości 500 zł

§5 Sponsor

1. Oficjalnym sponsorem tytularnym Ligi Uniwersyteckiej jest DokDok sp. z o.o. z
siedzibą we Wrocławiu (50-541), al. Armii Krajowej 46ad, wpisana do Krajowego
Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836794, NIP
8943153046, REGON: 385881700.

2. Oficjalny sponsor DokDok sp. z o. o. zastrzega sobie prawo do mailowego
komunikowania się z kapitanami drużyn w charakterze promocyjnym.



3. Oficjalny sponsor będzie przekazywał lub wyświetlał materiały promocyjne w trakcie
trwania Ligi Uniwersyteckiej (ulotki, filmy promocyjne).

§6 Reklamacje

1. Organizator ustanawia następującą procedurę reklamacyjną:

A. Składanie reklamacji w sprawie konkursu, organizowanego na podstawie niniejszego
Regulaminu, jest możliwe m.in.:

1) w formie pisemnej na adres: Next Enter Sp. z o.o., ul. Wojska Polskiego 8/34, 85-171
Bydgoszcz,

2) w formie elektronicznej, na adres e-mail Organizatora, tj. liga@pubquiz.pl.

B. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać opis problemu oraz dane identyfikacyjne
Uczestnika, w celu usprawnienia procesu jego rozpoznania.

C. Organizator rozpoznaje reklamacje w terminie 14 dni od daty zgłoszenia. W treści
składanej reklamacji zaleca się podanie danych kontaktowych, które posłużą udzieleniu
odpowiedzi na reklamację oraz prowadzeniu korespondencji z nią związanej.

D. Organizator informuje Uczestnika o sposobie rozpoznania reklamacji w sposób wskazany
przez Uczestnika w treści reklamacji, a wobec braku takiej informacji, w sposób analogiczny
do sposobu wniesienia reklamacji przez Uczestnika.

2. Konsument dysponuje możliwością skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania
reklamacji i dochodzenia roszczeń, m. in. skorzystania z pomocy powiatowego lub
miejskiego rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych
należy ochrona konsumentów lub złożenia skargi za pośrednictwem unijnej platformy
internetowej ODR, dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§7 Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych jest
Organizator. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można
skontaktować się z inspektorem ochrony danych pod adresem e-mail: iod@nextenter.pl.

2. Uczestnik konkursu poprzez udział w konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie jego
danych osobowych w celu przeprowadzenia konkursu, ewentualnego wydania nagrody,



opublikowania informacji o zwycięzcy konkursu na stronie internetowej Organizatora
(www.pubquiz.pl) oraz realizacji działań o charakterze promocyjnym przez oficjalnego
sponsora.

3. Uczestnik konkursu przyjmuje do wiadomości, iż podanie danych osobowych jest
dobrowolne, ale niezbędne w celu wzięcia udziału w konkursie oraz ewentualnego
otrzymania nagrody.

4. Uczestnicy konkursu mają prawo wglądu do podanych danych osobowych oraz prawo
zgłaszania żądań w zakresie ich uzupełniania, uaktualnienia, sprostowania, czasowego
lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne,
nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne
do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

5. Dane osobowe uczestnika Rozgrywki przetwarzane będą w celu przeprowadzenia
Rozgrywki. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że w trakcie trwania wydarzenia będą
zbierane dane poprzez formularz zgłoszeniowy. Dane nie trafią do osób trzecich i będą
przetwarzane i przechowywane przez organizatora i współadministratora przez okres 12
miesięcy od dnia rozpoczęcia zapisów do Rozgrywki tj. 14.11.2022.

6. Dane osobowe kapitana drużyny, w skład których wchodzą: imię, nazwisko, adres e-mail,
przypisana w lidze szkoła wyższa, zostaną udostępnione przez administratora oficjalnemu
sponsorowi DokDok sp. z o. o. W związku z tym danymi osobowymi w celu realizacji
komunikacji o charakterze promocyjnej będzie współadministrował oficjalny sponsor. W
sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez współadministratora
można skontaktować się z inspektorem ochrony danych pod adresem e-mail:
iod@dokdok.pl.

7. Uczestnik w każdej chwili może odwołać swoją zgodę, skierować prośbę o bycie
zapomnianym. Co jest jednoczesne z rezygnacją uczestniczenia w lidze.

§8 Postanowienia końcowe i uzupełniające

1. Informacje statystyczne dotyczące Uczestników mogą zostać ujawnione publicznie, na
stronie internetowej Organizatora (www.pubquiz.pl).
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2. Uczestnicy, którzy nie spełnią warunków określonych w niniejszym Regulaminie zostaną
wykluczeni z udziału w konkursie.

3. Wyłącza się odpowiedzialność Organizatora z tytułu następstw naruszania postanowień
Regulaminu przez Uczestnika.

4. Organizator oświadcza, że konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem
wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną
formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

5. Organizator konkursu udostępnia niniejszy Regulamin na stronie internetowej
http://pubquiz.pl/zasady-gry

6. Uczestnicy konkursu mogą w dowolnym czasie: uzyskać dostęp do Regulaminu, utrwalić
go, pozyskać i odtworzyć poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku danych.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian Regulaminu w każdym czasie bez podania
przyczyny, o ile nie pogorszy to warunków uczestnictwa w Ogólnopolskiej Lidze
PubQuiz i nie naruszy praw już nabytych przez Uczestników. Zmiana Regulaminu nastąpi
poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji na stronie internetowej Organizatora.

8. Postanowienia Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać praw konsumentów,
wynikających z przepisów polskiego prawa powszechnie obowiązującego.

9. W przypadku niezgodności postanowień Regulaminu z przepisami polskiego prawa
powszechnie obowiązującego, stosuje się te przepisy.

10. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy polskiego
prawa powszechnie obowiązującego.



11. Organizator ma prawo do podejmowania decyzji w sprawach nieopisanych w tym
regulaminie, a dotyczących Ligi Uniwersyteckiej.

12. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora. W sprawach spornych
decyzja Organizatora jest decyzją ostateczną. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia
uczestnika od jego przestrzegania.

13. Regulamin wchodzi w życie w dniu jego opublikowania na stronie internetowej
Organizatora.


