REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU
WIEDZY O OLSZTYNIE
1. Organizatorem konkursu jest Świetlica Szkoły Podstawowej nr 30
im. Marii Zientary-Malewskiej w Olsztynie
2. Celem konkursu jest popularyzacja wiedzy o mieście Olsztyn.
3. Konkurs ma charakter szkolny i jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych uczniów
klas I – III.
4. Konkurs składa się z jednego etapu, który odbędzie się w dniu 29 maja 2018 roku w Świetlicy Szkoły
Podstawowej nr 30 w Olsztynie.
5. Udział w Konkursie polega na rozwiązaniu przez Uczestników testu. Organizatorzy konkurs przygotują
dwa zestawy pytań dla grup wiekowych – klasy I i klasy II-III.
6. Odpowiedzi na pytania zawarte na formularzu testu oceniane będą przez Jury Konkursowe na podstawie
opracowanego wcześniej klucza poprawnych odpowiedzi. Za każdą prawidłową odpowiedź Uczestnik
uzyskuje 1 punkt.
7. Czas na rozwiązanie testu dla wszystkich Uczestników rozpoczyna się w tym samym momencie i wynosi
30 minut.
8. W trakcie trwania testu zabronione jest wychodzenie przez Uczestnika z pomieszczenia, korzystanie z
jakiekolwiek pomocy innej osoby, posługiwanie się materiałami pisemnymi lub urządzeniami służącymi
do przekazu lub odbioru informacji, itp. W przypadku złamania tego zakazu Jury Konkursowe
zdyskwalifikuje Uczestnika z udziału w Konkursie w trybie natychmiastowym bez prawa odwołania.
9. Po upływie czasu przeznaczonego na rozwiązanie testu Jury Konkursowe zbiera od Uczestników
wypełnione formularze testu, a następnie dokonuje ich sprawdzenia i zlicza punkty uzyskane przez
każdego z Uczestników.
10. O zwycięstwie w Konkursie decyduje największa łączna liczba punktów uzyskanych przez Uczestnika w
teście. W przypadku, gdy dwóch lub więcej Uczestników uzyska taki sam łączny najwyższy wynik ze
wszystkich etapów Konkursu, zwycięzców Konkursu może być więcej niż jeden.
11. Laureatami Konkursu są uczestnicy, którzy zdobędą największą łączną liczbę punktów.
12. Komisja wyłoni spośród każdej kategorii wiekowej zdobywców trzech pierwszych miejsc. W przypadku
uzyskania takiej samej ilości punktów dopuszcza się zajęcie przez uczestników tego samego miejsca.
13. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest zgłoszenie się do udziału poprzez dostarczenie
wypełnionego i podpisanego przez zainteresowanego formularza zgłoszeniowego, którego wzór stanowi
załącznik nr 1 do Regulaminu. Do formularza zgłoszeniowego należy dołączyć pisemną zgodę
przedstawiciela ustawowego lub opiekuna. Dokumentację przekazujemy nauczycielom świetlicy.
14. Uczestnicy składający zgłoszenie do udziału w Konkursie potwierdzają, że zapoznali się z treścią
Regulaminu i akceptują jego postanowienia.
15. Zgłoszenie udziału w Konkursie oznacza, że Uczestnik:
1) wyraża zgodę na utrwalenie jego wizerunku w trakcie Konkursu oraz na jego bezterminowe wykorzystywanie
przez organizatorów w zakresie i celach określonych w Regulaminie a związanych z przeprowadzeniem
Konkursu, a w szczególności w celu promocji Konkursu. Zgoda Uczestnika obejmuje w szczególności takie
formy publikacji wizerunku jak: udostępnienie na stronie internetowej www.sp30.olsztyn.pl i zamieszczenie na
rozpowszechnianych materiałach dotyczących Konkursu,
2) wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu zgłoszeniowym, zgodnie z ustawą
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, w zakresie i celach określonych w Regulaminie, a
związanych z przeprowadzeniem Konkursu, w szczególności w celu komunikowania się z Uczestnikami, wydania
nagród pieniężnych i wyróżnień oraz promocji Konkursu. Współorganizatorzy są również bezterminowo
uprawnieni do publikowania na stronie www.sp30.olsztyn.pl imion oraz nazwisk laureatów Konkursu.
3) oświadcza, iż przyjmują do wiadomości, że podanie w formularzu zgłoszeniowym danych osobowych jest
dobrowolne, jednak niezbędne do uczestnictwa w Konkursie i jego przeprowadzenia, a ich niepodanie oznacza
rezygnację z uczestnictwa w Konkursie.
16. Regulamin będzie dostępny do publicznej wiadomości na stronie internetowej: www.sp30.olsztyn.pl
przez cały czas trwania Konkursu.
17. Termin składania zgłoszeń do udziału w Konkursie upływa w dniu 22 maja 2018 r. (wtorek) o godzinie
17.00.
18. Podsumowanie i rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 30.05.18 r. Lista Laureatów zostanie wywieszona na
drzwiach świetlic szkolnych.
19. Organizator przewidział dla Laureatów dyplomy i upominki.
Organizatorzy: nauczyciele świetlic

Zakres materiału dla uczestników konkursu wiedzy o Olsztynie.
–
–
–
–
–
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Podstawowe informacje dotyczące historii miasta;
Flaga Olsztyna;
Logo miasta Olsztyn;
Zabytki Olsztyna;
Oświata i kultura;
Instytucje kultury i nauki;
Jeziora;
Dzielnice Olsztyna,
Sławni ludzie związani z Olsztynem;
Strój warmiński;
Legenda o powstaniu Olsztyna.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Załącznik nr 1
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
do Konkursu wiedzy o Olsztynie
Imię i nazwisko Uczestnika: __________________________________________________________________
Wiek i klasa : ________________________________________________________________
Imię i nazwisko wychowawcy klasy:
Nazwa szkoły:
_______________________________________________________________________________
Oświadczam, że:
1. Zapoznałem się z Regulaminem „Konkursu wiedzy o Olsztynie” organizowanego przez Świetlicę Szkoły
Podstawowej nr 30 w Olsztynie.
2. Potwierdzam, że spełniam warunki Regulaminu uprawniające mnie do udziału w Konkursie.
3. Wyrażam zgodę na utrwalenie mojego wizerunku w trakcie Konkursu oraz na jego bezterminowe
wykorzystywanie przez Współorganizatorów w zakresie i celach określonych w Regulaminie, a związanych z
przeprowadzeniem Konkursu, a w szczególności w celu promocji Konkursu. Zgoda ta obejmuje w szczególności
takie formy publikacji mojego wizerunku jak: udostępnienie na stronie internetowej www.sp30.olsztyn.pl i
zamieszczenie na materiałach dotyczących Konkursu,
5. Przyjmuję do wiadomości, że podanie w niniejszym formularzu zgłoszeniowym danych osobowych jest
dobrowolne, jednak niezbędne do Uczestnictwa w Konkursie i jego przeprowadzenia, a ich niepodanie a ich
niepodanie a ich niepodanie a ich niepodanie oznacza moją rezygnację z uczestnictwa w Konkursie.
………………..………….…………… ……………………………………………….
Miejscowość i data Czytelny podpis Uczestnika

ZGODA PRZEDSTAWICIELA USTAWOWEGO LUB OPIEKUNA
NA UCZESTNICTWO W KONKURSIE
Wyrażam zgodę na uczestnictwo w Konkursie wiedzy o Olsztynie, przez niepełnoletniego/nieposiadającego
pełnej zdolności do czynności prawnych
______________________________________________________________________________
(imię i nazwisko)
którego/której jestem przedstawicielem ustawowym/opiekunem, oraz na przyjęcie przez ww. osobę praw i
obowiązków wynikających z Regulaminu ww. Konkursu.
Oświadczam, iż zapoznałem/zapoznałam się z Regulaminem ww. Konkursu i akceptuję jego warunków.
Miejscowość i data……………………………
Czytelny podpis przedstawiciela ustawowego /opiekuna Uczestnika
…………………………………………………..

