Regulamin Konkursu Wiedzy o Zofii Kossak
§1
ORGANIZATOR

1. Organizatorem Konkursu Wiedzy o Zofii Kossak jest Fundacja im. Zofii Kossak,
ul. Stary Dwór 4, 43-436 Górki Wielkie.
2. Konkurs zostanie przeprowadzony w ramach projektu LOKALNA ZNANA-NIEZNANA:
ZOFIA KOSSAK dofinansowanego w programie Tu mieszkam, tu zmieniam realizowanego
przez Fundację Banku Zachodniego WBK.
§2
WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół gimnazjalnych oraz klas szóstych szkół
podstawowych. Maksymalnie udział w konkursie może wziąć 100 osób.
2. Udział w konkursie jest bezpłatny
3. Uczestnikami konkursu zostają osoby, które w terminie od 01.12.2015 r. do 04.02.2016 r.
zgłoszą swój udział w konkursie poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego i
dostarczenie go do CKiS „Dwór Kossaków” w Górkach Wielkich osobiście, mailowo
(dwor@zofiakossak.pl) lub pocztą.
4. Każdy uczestnik konkursu jest zobowiązany do podpisania deklaracji uczestnictwa w
konkursie.
§3
PRZEBIEG KONKURSU
1. Konkurs odbędzie się w Centrum Kultury i Sztuki „Dwór Kossaków” w Górkach Wielkich
(ul. Stary Dwór 4) dnia 5 lutego 2016 roku o godzinie 11.00.
2.

Konkurs będzie trwał 45 minut.

3.

Zakres tematyczny to biografia i twórczość Zofii Kossak.

4. Konkurs ma formę testu wyboru, znajdą się w nim również pytania otwarte wymagające
pisemnego uzupełnienia bądź krótkiej, 1-2 zdaniowej odpowiedzi (łącznie-30 pytań).
5.

Wypełnione arkusze konkursowe będą sprawdzane przez komisję konkursową wybraną w
styczniu 2016 roku.

6. Zwycięzcą konkursu jest osoba, która otrzymała największą liczbę punktów z testu. Planuje
się przyznanie 3-ech nagród za zajęcie I, II i III miejsca. Będą to nagrody rzeczowe.
7. W przypadku stwierdzenia przez komisję niesamodzielności odpowiedzi, uczestnik zostanie
zdyskwalifikowany.
8. Test należy wypełniać piórem lub długopisem.
9. Za każdą poprawną odpowiedź przysługuje 1 punkt; za odpowiedź niepoprawną, niejasną
lub niepełną – 0 pkt (chyba że instrukcje dotyczące danego pytania stanowią inaczej)

10. 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).
11. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się publicznie, w dniu jego przeprowadzenia.

