
REGULAMIN KONKURSU WIEDZY HISTORYCZNEJ 

„TRZY PO TRZY, CZYLI CO TY WIESZ O PRL-u” 

 

1. Organizatorem konkursu „Trzy po trzy, czyli co ty wiesz o 

peerelu”(zwanego dalej „Konkursem”) jest Instytut Pamięci 

Narodowej, Oddział w Krakowie.  

2. Patronem Konkursu jest TVP SA – kanał tematyczny TVP Historia. 

3. Celami Konkursu są: popularyzacja wiedzy historycznej oraz 

działalności Centrum Edukacyjnego IPN „Przystanek Historia” w 

Krakowie.  

4. Konkurs jest prowadzony za pośrednictwem serwisu 

społecznościowego Facebook na fanpage’u  „Przystanek Historia 

Centrum Edukacyjne IPN w Krakowie”.  

5. Właściciel Serwisu Facebook nie jest sponsorem ani organizatorem 

Konkursu i nie ponosi odpowiedzialności za przeprowadzenie 

Konkursu i administrowanie nim, ani nie ma w tym zakresie 

jakichkolwiek obowiązków. 

6. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią 

fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której 

wynik zależy od przypadku.  

7. Uczestnikiem Konkursu może być pełnoletnia osoba fizyczna 

posiadająca konto w serwisie Facebook.  

8. Z uczestnictwa w quizie wykluczeni są pracownicy Instytutu Pamięci 

Narodowej.  

9. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.  

 

10. Udział w Konkursie polega na udzielaniu odpowiedzi na 

pytania konkursowe publikowane w formie postów na fanpage’u 

„Przystanek Historia Centrum Edukacyjne IPN w Krakowie” 

poprzez umieszczanie odpowiedzi w komentarzach do w/w postów. 

11. Konkurs ma charakter cykliczny; składa się z nieokreślonej z 

góry liczby edycji, których częstotliwość pojawiania się na 

fanpage’u „Przystanek Historia Centrum Edukacyjne IPN w 

Krakowie” zależy od woli Organizatora. Konkurs może w każdym 

czasie zostać zawieszony lub wznowiony.  

12. Na każdą edycję składają się trzy pytania konkursowe 

dotyczące historii PRL. Każde z pytań nawiązuje do tematyki 

poruszonej w jednym z cyklicznych programów z repertuaru TVP 

Historia dostępnych bezpłatnie w serwisie internetowym vod.tvp.pl. 



Uważne zapoznanie się uczestników konkursu ze wskazanymi przez 

organizatora Konkursu odcinkami danego programu cyklicznego 

może znacznie ułatwić udzielenie prawidłowych odpowiedzi na 

pytania konkursowe. Post zawierający pytania konkursowe będzie 

również zawierał informację o tytułach i numerach odcinków 

rekomendowanych programów TVP Historia oraz hiperłącze do 

strony głównej serwisu vod.tvp.pl -   https://vod.tvp.pl  a także 

wskazówki ułatwiające korzystanie z tego serwisu na potrzeby 

udziału w Konkursie.  

 

13. Na stronie internetowej Oddziału IPN w Krakowie, na 

fanpage’u  FB „Przystanek Historia Centrum Edukacyjne IPN w 

Krakowie” oraz na stronie internetowej TVP Historia będą 

ukazywały się zapowiedzi kolejnych edycji Konkursu (data i godzina 

ogłoszenia pytań konkursowych), natomiast pytania konkursowe, 

poprawne odpowiedzi oraz informacje o laureatach Konkursu 

publikowane będą wyłącznie na fanpage’u  FB „Przystanek Historia 

Centrum Edukacyjne IPN w Krakowie”.     

14. Nagrodę rzeczową w postaci zestawu trzech wydawnictw IPN 

(książki, albumy, broszury, gry edukacyjne, publikacje 

audiowizualne) otrzymuje w każdej edycji osoba, która jako 

pierwsza umieści w komentarzu do posta zawierającego pytania 

konkursowe poprawne odpowiedzi na wszystkie trzy pytania 

konkursowe.  

15. Wraz z ogłoszeniem każdej kolejnej edycji Konkursu na 

fanpage’u  „Przystanek Historia Centrum Edukacyjne IPN w 

Krakowie” Organizator podaje tam informację, jakie wydawnictwa 

będą składać się na nagrodę w danej edycji Konkursu.  

16. Informacja o tym, kto został zwycięzcą danej edycji konkursu 

wraz z prawidłowymi odpowiedziami na pytania konkursowe, 

zostanie opublikowana na fanpage’u  „Przystanek Historia Centrum 

Edukacyjne IPN w Krakowie” nie później niż w ciągu 24 godzin od 

publikacji posta zawierającego pytania konkursowe. Jeśli w danej 

edycji Konkursu żaden z uczestników nie udzielił w ciągu 24 godzin 

od publikacji pytań konkursowych poprawnej odpowiedzi na 

wszystkie trzy pytania konkursowe, w danej edycji Konkursu 

nagrody się nie przyznaje, natomiast w kolejnej edycji pojawia się 

nagroda skumulowana złożona z sześciu publikacji IPN. Taka 

skumulowana nagroda nie podlega dalszej kumulacji.  Maksymalna 

https://vod.tvp.pl/


liczba wydawnictw składających się na nagrodę w jednej edycji 

Konkursu wynosi 6 sztuk.  

17. Każda osoba ogłoszona jako zwycięzca nagrody, jeśli chce tę 

nagrodę otrzymać, w terminie 7 dni roboczych od opublikowania 

wyników danej edycji Konkursu, wysyła pocztą elektroniczną na 

adres: dobroslaw.rodziewicz@ipn.gov.pl -  imię, nazwisko, adres 

zamieszkania, adres korespondencyjny oraz adres poczty 

elektronicznej do dalszych kontaktów w sprawie przekazania 

nagrody. 

18. Wyżej wymienione dane osobowe laureatów będą 

wykorzystywane wyłącznie w ramach procedury przekazania 

nagrody.  

19. Konkurs może zostać przez Organizatora zakończony w 

każdym czasie bez podania przyczyny.  

20. Niniejszy regulamin Konkursu dostępny jest przez cały czas 

trwania Konkursu na stronie internetowej https://krakow.ipn.gov.pl/ 

oraz na fanpage’u „Przystanek Historia Centrum Edukacyjne IPN w 

Krakowie” https://www.facebook.com/przystanekhistoriakrakow 
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