
 

 

 

Regulamin  

Testu  Wiedzy o Józefie Piłsudskim 
 

I. Organizator konkursu 

 
1. Organizatorem Testu Wiedzy o Józefie Piłsudskim (zwanym dalej Testem) jest 

Zespół Placówek Kultury w Wąsoszu (zwany dalej Organizatorem). 

2.  Organizator może współdziałać przy organizowaniu konkursu z innymi 

podmiotami, które zamierzają wnieść wkład w przygotowanie, realizację Testu, 

fundowanie nagród. 

 

 

II.   Idea i cele Testu 

 

 1. W uznaniu zasług Józefa Piłsudskiego dla Polski i w związku ze zbliżaniem się 100-

lecia odzyskania niepodległości rok 2017 ustanowiono Rokiem Marszałka Józefa 

Piłsudskiego. Celem Testu  jest popularyzacja wiedzy o Pierwszym Marszałku Polski, a 

tym samych przybliżenie jego postaci wśród społeczeństwa.  

 

III. Przebieg Testu 

 

1. Test odbędzie się 10 grudnia 2017 r. (niedziela) o godz. 17.00 w ramach uczczenia 

150. rocznicy urodzin Józefa Piłsudskiego w Zespole Placówek Kultury w Wąsoszu.    

2. Uczestnikiem Testu  (dalej: Uczestnik)  może  być każdy, kto do 8 grudnia 2017 r. w 

siedzibie Organizatora zgłosi swój udział osobiście lub telefonicznie (tel. 65 543 79 

36) . 

3. Test  ma charakter zamknięty i obejmuje zagadnienia od dnia urodzin Marszałka tj. 

od 5 grudnia 1867 r.  do daty jego śmierci tj. 12 maja 1935 roku. 

4. Podczas rozwiązywania Uczestnik nie może korzystać z żadnych pomocy 

naukowych,  komputerów,  telefonów i innych  urządzeń  elektronicznych.  

5. Uczestnik może zaznaczyć tylko jedną odpowiedź.  

 Dokonywanie przy  rozwiązywaniu Testu  poprawek jest niedopuszczalne, a 

odpowiedzi poprawione będą uznawane za błędne. 

  6. Test  sprawdzany  będzie przez  Komisję wyznaczoną  przez  Organizatora 

dysponującą kluczem poprawnych odpowiedzi do Testu.  

  7. O zwycięstwie decyduje najmniejsza liczba błędów. W przypadku, kiedy        

      dwóch  lub  więcej  Uczestników uzyska  taki sam  wynik, przeprowadzona  

      będzie  dodatkowa  runda, a jeśli  nadal  nie przyniesie ona rozstrzygnięcia,    

      zwycięzców testu może być więcej niż jeden. 

8.  Dla zwycięzców Organizator zapewni atrakcyjne nagrody rzeczowe. 

9. Organizator   zastrzega  sobie   prawo  do    rejestrowania  (fotografowania,  

      nagrywania,     filmowania)    przebiegu   Testu  oraz   wykorzystania   tego          



      materiału w celach promocyjnych swojej działalności statutowej.  

10. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników biorących udział w Teście  

      obejmuje  publikację  wizerunku, imienia, nazwiska  oraz ogólnego wyniku  

      zwycięscy  Testu.   Wyniki   pozostałych  uczestników  Testu nie zostaną  

      ujawniane. 

 

IV. Nagrody:  

Organizator przewidział nagrody w dwóch kategoriach wiekowych: 

- uczniowie szkół podstawowych i gimnazjum, 

- uczniowie szkoły średniej i dorośli 

Za zajęcie w każdej kategorii:  

 I miejsca : tablet, 

 II miejsca: gadżety multimedialne i książki, 

III miejsca: książki. 

 

 

 

V. Postanowienia końcowe 

 

  1. Przystąpienie  do  rozwiązywania Testu  jest  równoznaczne  z  akceptacją      

        niniejszego regulaminu przez Uczestnika. 

  2. Organizator  Testu   nie  ponosi   odpowiedzialności  za   jego  odwołanie,  

        bądź   zmiany  w  harmonogramie, wynikłe  z  przyczyn   niezależnych od  

         Organizatora. 

  3. Organizator   zastrzega   sobie  prawo  wprowadzenia  zmian niniejszego     

        Regulaminu. Informacja o zmianach zostanie zamieszczona na stronie internetowej 

Organizatora.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


