KONKURS WIEDZY O GMINIE WĄSOSZ
,, GMINA – NASZA MAŁA OJCZYZNA ‘’
REGULAMIN
konkursu wiedzy o gminie Wąsosz
,, GMINA NASZA MAŁA OJCZYZNA’’
Organizator:
1. Konkurs organizowany jest pod patronatem Burmistrza Gminy Wąsosz.
2. Organizatorem konkursu jest Zespół Placówek Kultury w Wąsoszu .
I.

Celem konkursu jest:

1. Promowanie wśród mieszkańców oraz osób związanych z gminą Wąsosz
wiedzy

na

temat

gminy,

w

której

mieszkają:

ze

szczególnym

uwzględnieniem jej tradycji, historii oraz walorów przyrodniczych,
kulturowych i turystycznych.
2. Zachęcenie mieszkańców do zgłębienia wiedzy na temat gminy Wąsosz.
3. Sprawdzenie wiedzy na temat funkcjonowania gminy Wąsosz , jako
samorządu oraz miejsca kulturowo-historycznego.
II.

Termin konkursu:

1. Konkurs odbędzie się 09.12.2019 r. w Zespole Placówek Kultury
w Wąsoszu o 16.00
III.

Zasady konkursu:

1.W konkursie mogą brać udział wszyscy mieszkańcy gminy Wąsosz.
Zakres wiedzy zawartej w teście:
Wszystkie wiadomości, którymi należy wykazać się rozwiązując test znajdują
się na stronie internetowej Gminy Wąsosz www.wasosz.eu
1. Udział w konkursie należy zgłosić do dnia 3 grudnia 2019 r. w :
Zespole Placówek Kultury w Wąsoszu ul. Zacisze 10 D lub pod
numerem telefonu 655437936
IV.

Przebieg konkursu:
1. Uczestnicy przystępują do pisemnego testu wyboru . Test składa się
z 40 pytań. Czas na rozwiązanie testu wynosi 40minut.

2. Po zakończeniu testu komisja oceniająca dokonuje sprawdzania
testu.
3. Testy konkursowe zostaną ocenione według klucza przygotowanego
przez komisję oceniającą. Za każde prawidłowo rozwiązane zadanie
można otrzymać jeden punkt .
4. W przypadku, gdy kilka osób uzyska taka samą liczbę punktów,
odbywa się dogrywka, która wyłoni zwycięzcę. Dogrywka ma formę
dodatkowego testu, który składa się z 10 pytań.
5. Główna nagroda przyznawana jest dla osoby, która wykaże się
największą wiedzą dotyczącą Gminy Wąsosz i uzyska największa
liczbę punktów z testów.
6. Punktacja zdobyta w teście przez uczestników konkursu, nie
zostanie

podana

do

publicznej

wiadomości.

Do

publicznej

wiadomości zostanie podana informacja kto z imienia i nazwiska
wziął udział w konkursie oraz kto zdobył największą liczbę punktów,
a tym samym zdobył nagrodę główną.
V.

Nagrody:

1. Za uzyskanie I, II, III miejsca organizator przewiduje atrakcyjne
nagrody.
2. Wszyscy

uczestnicy

konkursu

otrzymają

dyplomy

za

udział

w konkursie.
VI.

Zagadnienia, które mogą być uwzględnione w teście:

•

Położenie Gminy Wąsosz

•

Informacje podstawowe o funkcjonowaniu samorządu gminy Wąsosz

•

Gminy sąsiadujące.

•

Miejscowości wchodzące w skład gminy Wąsosz

•

Władze gminy Wąsosz

•

Organizacje działające na terenie Gminy Wąsosz

•

Placówki oświaty, placówki kultury znajdujące się na terenie gminy
Wąsosz

•

Historia gminy Wąsosz ; zabytki znajdujące się na terenie gminy Wąsosz;
postacie historyczne związane z gminą Wąsosz; osoby związane z gminą
Wąsosz, których działalność społeczna, sportowa, kulturalna itp.
miała/ma wpływ/ na rozwój gminy; rys historyczny, itp.

•

Symbole gminy Wąsosz.

VII.

Uwagi końcowe

1. Udział

w

konkursie

jest

jednoznaczny

z

zaakceptowaniem

regulaminu oraz wyrażeniem zgody na:
bezpłatne rozpowszechnianie wizerunku w celach promocyjnych
i informacyjnych związanych z niniejszym konkursem oraz promocją
gminy Wąsosz.
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r. )

Dane organizatora:
Zespól Placówek Kultury ul. Zacisze 10 D 56-210 Wąsosz
tel. 65 543 79 36
adres mailowy: zpkwasosz@wp.pl

