REGULAMIN
„Rodzinnego konkursu historycznego”
§ 1 Organizator konkursu
Stowarzyszenie Przyjaciół Rzeplina „Nasz Rzeplin”
32-046 Rzeplin 140
§ 2 Cel
1. Popularyzacja i rozwijanie wiedzy historycznej wśród mieszkańców Rzeplina i Gminy Skała.
2. Poznanie najciekawszych informacji dotyczących bezpośrednio historii wsi Rzeplin.
3. Wzmocnienie poczucia tożsamości lokalnej.

§ 3 Warunki uczestnictwa
1. Konkurs skierowany jest do mieszkańców Rzeplina oraz Gminy Skała.
2. W konkursie może wziąć udział maksymalnie 15 zespołów, składających się co do zasady
z dwóch osób – dziecka/młodzieży do 18 roku życia i jednego z rodziców/opiekunów
prawnych lub dziadków.
3. Zgłoszenia zespołu do konkursu można dokonać poprzez wysłania maila na adres:
naszrzeplin@gmail.com, w którym należy podać imię i nazwisko członków zespołu.
Zgłoszenia przyjmowane są do 22 września 2017 r. do godziny 20.00.
4. Zgłoszenie zespołu oznacza akceptację warunków konkursu określonych w niniejszym
Regulaminie.
5. Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność wpłynięcia zgłoszenia.
§ 4 Przebieg konkursu
1. Uczestnicy konkursu otrzymają do wypełnienia test zawierający 30 pytań opracowanych na
podstawie informacji zawartych na stronie internetowej www.rzeplin.pl.
2. Pytania będą dotyczyły wiedzy historycznej z zakresu wiadomości o Rzeplinie, zasłużonych
mieszkańcach i jego zabytkach.
3. Czas na rozwiązanie testu będzie wynosił 30 min.
4. Maksymalna liczba punktów możliwych do zdobycia wynosi 30 (1 punkt za każdą
prawidłową odpowiedź).
5. W przypadku uzyskania jednakowej liczby punktów o miejscu decydować będzie czas
oddania testu.
6. Konkurs zostanie przeprowadzony w dniu 23 września 2016 r. od godz. 15:30 w
namiocie Stowarzyszenia Przyjaciół Rzeplina „Nasz Rzeplin” znajdującym się obok remizy
OSP Rzeplin.
7. Zwycięzca Konkursu zostanie wyłoniony przez 3-osobową Komisję Konkursową, powołaną
przez Organizatora konkursu.
8. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród przewidziane jest po zakończeniu części
testowej i podsumowaniu wyników konkursu.

§ 5 Nagrody w konkursie
1. Dla zespołów, które zajmą I, II i III miejsce przewidziano nagrody rzeczowe.
2. Organizator przewiduje nagrody upominkowe dla każdego uczestnika konkursu.
§ 6 Dodatkowe regulacje
W przypadku otrzymania przez zespoły jednakowej liczby punktów i oddania testu w tym
samym czasie, zorganizowana zostanie dogrywka.
§ 7 Końcowe regulacje
1. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej Stowarzyszenia Przyjaciół
Rzeplina „Nasz Rzeplin” www.rzeplin.pl. Szczegółowe informacje o konkursie można
uzyskać pisząc na adres mailowy: naszrzeplin@gmail.com.
2. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany w regulaminie, o czym powiadomi
uczestników Konkursu.

