INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW
1. Konkurs odbędzie się w dniu 05 lutego 2016 roku o godzinie 11.00.
2. Uczestnik powinien przybyć do Centrum Kultury i Sztuki „Dwór Kossaków”
w Górkach Wielkich (ul. Stary Dwór 4) najpóźniej o 10.45 celem zajęcia miejsca
oraz podpisania listy uczestnictwa.
3. Czas trwania Konkursu jest określony i wynosi 45 min
(w tym 5 min przeznaczonych będzie na sprawy organizacyjne).
4. Uczestnicy na Konkurs przynoszą niebieskie lub czarne długopisy/pióra.
5. Uczestnik obowiązkowo podpisuje swoją kartę imieniem i nazwiskiem oraz szkołą.
6. Uczestnik po otrzymaniu karty odpowiedzi zaznacza poprzez zakreślenie poprawnej
jego zdaniem odpowiedzi (w przypadku tekstu wyboru) lub uzupełnia zadania
zgodnie z instrukcją i poleceniem (w przypadku zadań o innej – półotwartej i otwartej
formule).
7. Za każdą poprawną odpowiedź przysługuje 1 punkt; za odpowiedź niepoprawną,
niejasną lub niepełną – 0 pkt (chyba że instrukcje dotyczące danego pytania stanowią
inaczej).
8. Na karcie Uczestnik spotka się łącznie z 30 pytaniami/zadaniami.
9. Uczestnik może oddać kartę w momencie kiedy uzna, że już zakończył odpowiedzi na
wszystkie pytania, nie dłużej jednak niż o 11.45. Karty odpowiedzi wkładane są do
przygotowanej koperty zbiorczej Organizatora.
10. Wypełnione arkusze konkursowe będą sprawdzane przez komisję konkursową
wybraną w styczniu 2016 roku składającą się z 3-ech osób.
11. Zwycięzcą konkursu jest osoba, która otrzymała największą liczbę punktów. Planuje
się przyznanie 3-ech nagród za zajęcie I, II i III miejsca. Będą to nagrody rzeczowe.
12. W przypadku stwierdzenia przez komisję niesamodzielności odpowiedzi, uczestnik
zostanie zdyskwalifikowany.
13. W przypadku, gdy dwie lub więcej osób otrzymają tę samą liczbę punktów, zostanie
pomiędzy nimi przeprowadzona dogrywka ustna o kolejne miejsce w punktacji (jeśli
będzie to dotyczyć nagradzanego miejsca w punktacji).
14. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się publicznie, w dniu jego przeprowadzenia.
15. Ogłoszenie nastąpi o godzinie 13.00 w Centrum Kultury i Sztuki „Dwór Kossaków”
w Górkach Wielkich.
16. W trakcie oceniania kart Uczestnicy wraz z opiekunami będą mieli okazję wziąć udział
w bezpłatnej, gościnnej lekcji pt. „W kręgu Kossaków”.

