
    

FORMULARZ ZGŁOSZENIA UDZIAŁU DO KONKURSU 
POD NAZWĄ „KONKURS TRANS-JAN” 

EDYCJA 03.2022R. „Miasta Polski” 

 

UZUPEŁNIAJĄC PONIŻSZY FORMULARZ POTWIERDZAM CHĘD UDZIAŁU W KONKURSIE POD NAZWĄ 

„KONKURS TRANS-JAN” 

 

 OŚWIADCZAM, ŻE ZAPOZNAŁEM SIĘ Z REGULAMINEM KONKURSU POD NAZWĄ „KONKURS 

TRANS-JAN” I AKCEPTUJĘ JEGO TREŚD 

 

 

_________________________________________ 

IMIĘ I NAZWISKO  

 

_________________________________________ 

DATA URODZENIA 

_________________________________________ 

CZYTELNY PODPIS I DATA 

 

PYTANIA KONKURSOWE: 

1. Które miasto jest obecnie stolicą Polski? 

a) Poznao. 

b) Kraków. 

c) Warszawa. 

2. Które miasto było w przeszłości stolicą Polski? 

a) Kraków. 

b) Zielona Góra.  

c) Lublin. 

3. W którym mieście znajduje się fontanna z posągiem Neptuna? 

a) W Gdaosku. 

b) W Radomiu. 

c) W Bydgoszczy. 

 



4. W którym mieście znajduje się trzeci co do wielkości handlowy port morski? 

a) W Jastarni. 

b) W Gdyni. 

c) W Kołobrzegu. 

5. W którym mieście znajduje się zamek Lubomirskich i Potockich, dawna rezydencja magnacka 
na Podkarpaciu, słynna ze zbioru powozów konnych? 

a) W Łaocucie. 

b) W Jaśle. 

c) W Rzeszowie.  

6. Największy zamek krzyżacki we wschodniej Europie znajduje się: 

a) W Olsztynie. 

b) W Malborku. 

c) W Mrągowie. 

7. Które miasto zachodniej Polski, posiadające w swoim obszarze kilkadziesiąt wysp i około 400 
mostów, nazywane jest Wenecją Północy? 

a) Jelenia Góra. 

b) Wrocław. 

c) Gorzów Wielkopolski. 

8. Jakie miasto w Małopolsce posiada zabytkową kopalnię soli zaliczaną do światowego 
dziedzictwa UNESCO? 

a) Bochnia. 

b) Niepołomnice. 

c) Wieliczka. 

9. Jakie miasto leżące w województwie śląskim posiada takie dzielnice jak: Brynów, Giszowiec, 
Zarzecze, Koszutka, Szopienice, Piotrowice?  

a) Sosnowiec.  

b) Jaworzno. 

c) Katowice. 

10. W którym mieście oprócz politechniki znajduje się skrzyżowanie autostrad A1 i A4? 

a) W Zabrzu. 

b) W Gliwicach. 

c) W Bytomiu. 

11. Najmniejsze miasto powiatowe w Polsce, leżące w województwie podlaskim na północno-
wschodnim kraocu Polski, to: 

a) Augustów. 

b) Sejny. 



c) Ełk. 

12. Miasta, w których trolejbusy stanowią środek komunikacji miejskiej, to: 

a) Katowice, Częstochowa, Wrocław. 

b) Łódź, Braniewo, Kalisz. 

c) Gdynia, Tychy, Lublin.  

13. Miasto powiatowe w województwie kujawsko-pomorskim, z zaporą i elektrownią wodną 
na rzece Wisła, z zakładami chemicznymi i kompleksem petrochemicznym, to: 

a) Płock. 

b) Włocławek. 

c) Ciechocinek. 

14. Miasto z pomnikiem Kopernika i starówką położoną nad Wisłą, słynące ze smacznych 
pierników, to: 

a) Chełmno. 

b) Świecie. 

c) Toruo. 

15. Miasto leżące nad Bałtykiem, słynące z największego mola w Polsce i Opery Leśnej, w której 
odbywają się festiwale piosenki, to: 

a) Sopot. 

b) Puck. 

c) Wejherowo. 

16. Miasto w zachodniej Polsce, stolica Wielkopolski, słynące z organizacji targów 
międzynarodowych i ruchomych koziołków znajdujących się na wieży ratusza to: 

a) Piła. 

b) Leszno. 

c) Poznao. 

17. Miasto w województwie śląskim, słynące z punktu styku byłych granic trzech zaborców 
Polski, zwanego Trójkątem Trzech Cesarzy, to: 

a) Będzin. 

b) Mysłowice. 

c) Oświęcim. 

18. Wymieo pięd miast polskich, których herb zawiera siekierę: 

 

Odp.: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 



19. Wymieo pięd miast polskich, których herb zawiera głowę byka: 

 

Odp.: ……………………………………………………………………….……………………….................................................. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

W PRZYPADKU WYGRANEJ W KONKURSIE, WYRAŻAM ZGODĘ NA PRZEKAZANIE PRZEZ TRAN-JAN SP. 

Z O.O. MOICH DANYCH OSOBOWYCH WYMAGANYCH DO WYDANIA NAGRODY ORGANIZATOROWI 

KONKURSU, SPÓŁCE FIRST LINE POLSKA SP.Z O.O. 

 

_________________________________________ 

 

CZYTELNY PODPIS I DATA 

 

 

NINIEJSZY FORMULARZ  NALEŻY PRZEKAZAĆ UPRAWNIONEMU PRZEDSTAWICIELOWI TRANS-JAN 

W TERMINIE DO 21.03.2022r. 

 

Administratorem danych osobowych jest Uczestników First Line Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Świeradowskiej 47, 02-662 

Warszawa. Można się z nami kontaktowad w następujący sposób: 

listownie: ul. Świeradowska 47, 02-662 Warszawa 

na adres elektroniczny: dane@1stline.pl,  

numer telefonu: +48 22 50 80 180 

 

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Organizatora, jakim jest wykonanie swoich 

zobowiązao wynikających z organizacji Konkursu oraz posiadanie dowodu wydania nagrody na potrzeby podatkowe, w szczególności na 

potrzeby kontroli. Ponadto, w zakresie danych przetwarzanych w celu wykonania obowiązków ustawowych nałożonych na Organizatora, 

wynikających z przepisów podatkowych  i o rachunkowości, podstawą prawną przetwarzania jest niezbędnośd do wykonania takich 

obowiązków Osobie, której dane są przetwarzane: a)przysługuje prawo dostępu do podanych danych i otrzymania kopii danych; 

b)przysługuje również prawo żądania ich poprawiania, sprostowania, w sytuacji w której są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów 

przetwarzania, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez 

przedstawienie dodatkowego oświadczenia; c)przysługuje prawo do żądania usunięcia, jej danych osobowych (w szczególności gdy ich 

uzyskanie nastąpiło na podstawie zgody). Prawo do usunięcia danych osobowych nie ma zastosowania, w zakresie w jakim przetwarzanie 

jest niezbędne:  do wywiązania się z prawnego obowiązku ciążącego na Administratorze, przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa 

paostwa członkowskiego, któremu podlega administrator, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach 

sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi czy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeo; d)przysługuje prawo 

ograniczenia przetwarzania w ustawowo wymienionych przypadkach tj. osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowośd danych 

osobowych; przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w 

zamian ograniczenia ich wykorzystywania; administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one 

potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeo; osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na 

mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są 

nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą;. e)przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu w dowolnym momencie. – 

z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na prawnie 

uzasadnionym interesie Administratora Danych; f)przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 

mailto:dane@1stline.pl

