REGULAMIN
Otwartego Konkursu Wiedzy „Nasza Gmina Krzeszowice ”
§ 1.
Organizatorzy Konkursu
1.Współorganizatorami Konkursu są:
1) Urząd Miejski w Krzeszowicach, ul. Grunwaldzka 4, 32-065 Krzeszowice.
2) Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Krzeszowickiej, ul. Krakowska 30, 32-065 Krzeszowice.
3. Pytania dotyczyć będą tematyki zawartej w:
- obowiązującym Statucie Gminy Krzeszowice dostępnym pod linkiem: Uchwała nr XXIX/314/2017
Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego
uchwały
w
sprawie
uchwalenia
Statutu
Gminy
Krzeszowice
https://bip.malopolska.pl/umkrzeszowice,a,1298389,uchwala-nr-xxix3142017-rady-miejskiej-wkrzeszowicach-z-dnia-23-lutego-2017-r-w-sprawie-ogloszenia-t.html
- książce Juliana Zinkowa „Krzeszowice i okolice. Przewodnik turystyczny”, rok wydania 1988.
4. Konkurs przygotuje i przeprowadzi pięcioosobowa Komisja Konkursowa, składająca się
z przedstawicieli Współorganizatorów.
5. Oceny testów eliminacyjnych oraz odpowiedzi w finale konkursu dokona trzyosobowe Jury,
wyłonione przez Współorganizatorów z Komisji Konkursowej.
§ 2.
Termin i miejsce Konkursu
Konkurs ma charakter otwarty i składa się z 2 etapów:
1) eliminacji, które odbędą się w dniu 25 maja 2017 r. o godzinie 17.00 w Sali Herbowej Urzędu
Miejskiego w Krzeszowicach przy ul. Grunwaldzkiej 4.
2) finału, który odbędzie się w dniu 28 maja 2017 r. o godzinie 15.30 na scenie plenerowej podczas
Majówki Hrabiny Zofii na Rynku w Krzeszowicach.
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§ 3.
Warunki uczestnictwa w Konkursie
W Konkursie może wziąć udział każda osoba fizyczna, przy czym w Konkursie można wziąć
udział wyłącznie osobiście.
Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w Konkursie za pisemną zgodą przedstawiciela
ustawowego lub opiekuna, o treści jak w załączniku nr 2 do niniejszego Regulaminu.
Z udziału w Konkursie wyłączeni są członkowie Komisji Konkursowej oraz członkowie ich
rodzin. Za członków rodzin uznaje się rodziców, dzieci, rodzeństwo, małżonków i osoby
przysposobione.
Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest zgłoszenie się do udziału poprzez dostarczenie
wypełnionego i podpisanego przez zainteresowanego formularza zgłoszeniowego, którego wzór
stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. W przypadku osób, o których mowa
w ust. 2 do formularza zgłoszeniowego należy dołączyć pisemną zgodę przedstawiciela
ustawowego lub opiekuna.
Zgłoszenia do udziału w Konkursie należy dokonać:
1) na piśmie składając wypełniony formularz zgłoszeniowy na Dzienniku Podawczym Urzędu
Miejskiego w Krzeszowicach przy ul. Grunwaldzkiej 4 w Krzeszowicach,
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 maja do godz. 15.00
lub

2) za pośrednictwem poczty elektronicznej przesyłając wypełniony formularz zgłoszeniowy na
adres smzk@wp.pl, a w przypadku osób, o których mowa w ust. 2, dołączając także skan
zgody podpisanej przez przedstawiciela ustawowego lub opiekuna, w nieprzekraczalnym
terminie do dnia 24 maja do godz. 15.00.
6. Termin składania zgłoszeń do udziału w Konkursie upływa w dniu 24 maja 2017 r. o godz.
15.00. O dochowaniu terminu decyduje chwila wpływu formularza zgłoszeniowego, zgodnie
z ust. 5.
7. Do udziału w Konkursie dopuszczone zostaną wyłącznie osoby, które w terminie wskazanym
w ust. 6 dokonają prawidłowego zgłoszenia. Osoby te stają się Uczestnikami Konkursu, zwanymi
dalej „Uczestnikami”.
8. Współorganizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za zgłoszenia udziału w Konkursie, które nie
dotarły w terminie, o którym mowa w ust. 6, z przyczyn od nich niezależnych, np. wskutek awarii
łączy internetowych itp.
9. Zgłoszenia nieczytelne, niekompletne lub zawierające nieprawdziwe dane albo niezłożone na
formularzu zgłoszeniowym, podlegają odrzuceniu, a osoby je składające nie stają się Uczestnikami.
10. Złożenie zgłoszenia do udziału w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika
niniejszego Regulaminu.
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§ 4.
I Etap Konkursu - eliminacje
Uczestnicy są zobowiązani do obecności w dniu 25 maja 2017 r. o godzinie 16.45 w Sali
Herbowej Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach. Nieobecność Uczestnika podczas testu lub
stawienie się po jego rozpoczęciu, bez względu na przyczynę, uważa się za odstąpienie przez
Uczestnika od udziału w Konkursie.
Etap I Konkursu polega na rozwiązaniu przez każdego Uczestnika jednakowego testu
opracowanego na formularzu. Każdy formularz testu składa się z zestawu:
- 30 pytań zamkniętych zawierających po trzy propozycje odpowiedzi, z których tylko jedna jest
prawidłowa. Uczestnik może wybrać tylko jedną odpowiedź, którą zaznacza na załączonej
do formularza testu karcie odpowiedzi poprzez postawienie znaku X.
Odpowiedzi na pytania zawarte na formularzu testu oceniane będą przez Jury Konkursowe. Za
każdą prawidłową odpowiedź na pytanie zamknięte Uczestnik uzyskuje 1 punkt.
Czas na rozwiązanie testu dla wszystkich Uczestników rozpoczyna się w tym samym momencie
i wynosi 30 minut.
W trakcie trwania testu zabronione jest wychodzenie przez Uczestnika z pomieszczenia,
korzystanie z jakiekolwiek pomocy innej osoby, posługiwanie się materiałami pisemnymi lub
urządzeniami służącymi do przekazu lub odbioru informacji itp. W przypadku złamania tego
zakazu Jury Konkursowe zdyskwalifikuje Uczestnika z udziału w Konkursie w trybie
natychmiastowym bez prawa odwołania.
Po upływie czasu przeznaczonego na rozwiązanie testu Jury Konkursowe zbiera od Uczestników
wypełnione formularze testu, dokonuje ich sprawdzenia, a następnie publicznie ogłasza wyniki
I Etapu Konkursu podając imiona i nazwiska Uczestników, którzy przechodzą do Finału
Konkursu.
Do udziału w Finale Konkursu przechodzą Uczestnicy, którzy w I etapie Konkursu uzyskali
9 najwyżej punktowanych wyników.
W przypadku, gdy więcej niż jeden Uczestnik I etapu konkursu uzyska jednakową ilość punktów
kwalifikująca do udziału w Finale, Komisja Konkursowa zarządza dogrywkę pomiędzy
zainteresowanymi Uczestnikami I etapu, która polega na rozwiązaniu przez każdego Uczestnika

jednakowego testu opracowanego na formularzu. Ewentualna dogrywka odbędzie się
bezpośrednio po ogłoszeniu wyników na zasadach stosowanych podczas eliminacji.
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§ 5.
II Etap Konkursu - finał
Finał Konkursu przeprowadzany jest w 3 turach. Finał Konkursu odbywa się publicznie.
W pierwszej turze każdy Uczestnik indywidualnie, w kolejności alfabetycznej według nazwiska,
losuje 3 pytania z zestawu pytań przygotowanych wcześniej przez członków Komisji
Konkursowej, następnie członek Komisji Konkursowej odczytuje po jednym pytaniu. Czas na
odpowiedź na każde pytanie wynosi 30 sekund i jest mierzony przez sędziego technicznego
finału od momentu, gdy członek Komisji Konkursowej skończy czytać pytanie.
Za każdą prawidłową odpowiedź na pytanie z wylosowanego zestawu pytań Uczestnik uzyskuje
1 punkt.
Po udzieleniu odpowiedzi przez wszystkich Uczestników pierwszej tury finału do drugiej tury
przechodzi 6 Uczestników z największą liczbą punktów. W przypadku, gdy więcej niż 6
Uczestników uzyska jednakową ilość punktów kwalifikującą do udziału w drugiej turze, Komisja
Konkursowa zarządza dogrywkę pomiędzy zainteresowanymi Uczestnikami I etapu. Dogrywka
polega na kolejnym losowaniu przez zainteresowanych Uczestników po jednym pytaniu. Czas na
odpowiedź na każde pytanie wynosi 30 sekund i jest mierzony przez sędziego technicznego
finału od momentu, gdy członek Komisji Konkursowej skończy czytać pytanie.
Druga tura finału przeprowadzana jest na zasadach obowiązujących w pierwszej turze.
Do trzeciej tury finału przechodzi 3 Uczestników z największą liczbą punktów.
Trzecia tura finału przeprowadzana jest na zasadach obowiązujących w pierwszej i drugiej turze.

§ 6.
Wyniki Konkursu
1. O zwycięstwie w Konkursie decyduje największa łączna liczba punktów uzyskanych przez
Uczestnika w trzeciej turze Finału.
2. Uczestnikom, którzy zajmą I, II i III miejsce zostaną przyznane nagrody pieniężne i rzeczowe.
3. Pozostałym finalistom Konkursu zostaną przyznane wyróżnienia w postaci dyplomów i nagród
rzeczowych.
§ 7.
Jury Konkursowe
1. Jury Konkursowe działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, a jego decyzje są
ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
2. Jury Konkursowe ma prawo do dokonywania wiążącej wykładni niniejszego Regulaminu oraz
rozstrzygania sytuacji, których Regulamin nie przewiduje.
§ 11.
Postanowienia końcowe
1. Współorganizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu oraz do
przerwania, zawieszenia lub zmiany terminu przeprowadzenia Konkursu, z ważnych powodów.
2. Współorganizatorzy zastrzegają sobie prawo do rejestrowania, w tym fotografowania,
nagrywania, filmowania, bezpośredniej transmisji przebiegu Konkursu oraz do wykorzystania tak
utrwalonego materiału w zakresie i celach związanych z przeprowadzeniem oraz promocją
Konkursu.
3. Uczestnicy przesyłając zgłoszenie do udziału w Konkursie potwierdzają, że zapoznali się z treścią
niniejszego Regulaminu i akceptują jego postanowienia.

4. Zgłoszenie udziału w Konkursie oznacza, że Uczestnik:
1) wyraża zgodę na utrwalenie jego wizerunku w trakcie Konkursu oraz na jego
bezterminowe wykorzystywanie przez Współorganizatorów w zakresie i celach
określonych w niniejszym Regulaminie, a związanych z przeprowadzeniem Konkursu,
a w szczególności w celu promocji Konkursu. Zgoda Uczestnika obejmuje w szczególności
takie formy publikacji wizerunku jak: udostępnienie na stronach internetowych
www.krzeszowice.pl i www.smzk.org.pl a także zamieszczenie na materiałach
dotyczących Konkursu oraz w innych mediach;
2) wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu
zgłoszeniowym, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych, w zakresie i celach określonych w niniejszym Regulaminie, a związanych
z przeprowadzeniem Konkursu, a w szczególności w celu komunikowania się
z Uczestnikami, wydania nagród pieniężnych i wyróżnień oraz promocji Konkursu.
Współorganizatorzy są również bezterminowo uprawnieni do publikowania na stronie
www.krzeszowice.pl i www.smzk.org.pl oraz w innych mediach imion i nazwisk laureatów
Konkursu;
3) oświadcza, iż przyjmuje do wiadomości, że podanie w formularzu zgłoszeniowym danych
osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do uczestnictwa w Konkursie i jego
przeprowadzenia, a ich niepodanie oznacza rezygnację z uczestnictwa w Konkursie;
4) oświadcza, iż został poinformowany, że administratorami danych osobowych podanych
w formularzu zgłoszeniowym są Współorganizatorzy Konkursu wskazani w § 2
Regulaminu, oraz że ma prawo kontroli przetwarzania danych osobowych, które go
dotyczą, wglądu do treści tych danych oraz do ich poprawiania.
5. Niniejszy Regulamin będzie dostępny do publicznej wiadomości na stronach internetowych:
www.krzeszowice.pl i www.smzk.org.pl przez cały czas trwania Konkursu.

Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Otwartego Konkursu Wiedzy „Nasza Gmina Krzeszowice”

Imię i nazwisko Uczestnika: __________________________________________________________________
Adres zamieszkania Uczestnika: ________________________________________________________________
Adres poczty elektronicznej: .____________@______________,
Nr telefonu Uczestnika: _________________
Oświadczam, że:
1.zapoznałem się z Regulaminem Otwartego Konkursu Wiedzy „Nasza Gmina Krzeszowice” i akceptuję
jego warunki,
2.potwierdzam, że spełniam warunki Regulaminu uprawniające mnie do udziału w Konkursie,
3.wyrażam zgodę na utrwalenie mojego wizerunku w trakcie Konkursu oraz na jego bezterminowe
wykorzystywanie przez Współorganizatorów w zakresie i celach określonych w Regulaminie, a związanych
z przeprowadzeniem Konkursu, a w szczególności w celu promocji Konkursu. Zgoda ta obejmuje
w szczególności takie formy publikacji mojego wizerunku oraz imienia i nazwiska, jak: udostępnienie na
stronach internetowych www.krzeszowice.pl i www.smzk.org.pl a także zamieszczenie na materiałach
dotyczących Konkursu oraz w innych mediach.
4.przyjmuję do wiadomości, że podanie w niniejszym formularzu zgłoszeniowym danych osobowych jest
dobrowolne, jednak niezbędne do uczestnictwa w Konkursie i jego przeprowadzenia, a ich niepodanie oznacza
moją rezygnację z uczestnictwa w Konkursie,
5.wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w niniejszym formularzu zgłoszeniowym,
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn.
zm.) w zakresie i celach określonych w Regulaminie, a związanych z przeprowadzeniem Konkursu,
a w szczególności w celu komunikowania się, wydania nagród pieniężnych i wyróżnień oraz promocji Konkursu.
6.zostałem poinformowany, że administratorem moich danych osobowych przekazanych w niniejszym formularzu
zgłoszeniowym, są wskazani w Regulaminie Współorganizatorzy Konkursu, oraz że przysługuje mi prawo
kontroli przetwarzania tych danych osobowych, wglądu do ich treści oraz do ich poprawiania.
Załącznik: zgoda (lub jej skan) popisana przez przedstawiciela ustawowego lub opiekuna uczestnika
(jeśli dotyczy)

………………..………….……………
Miejscowość i data

……………………………………………….
Czytelny podpis Uczestnika

Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu

ZGODA PRZEDSTAWICIELA USTAWOWEGO LUB OPIEKUNA
NA UCZESTNICTWO W KONKURSIE 1

Wyrażam zgodę na uczestnictwo w Otwartym Konkursie Wiedzy „Nasza Gmina Krzeszowice”,
przez niepełnoletniego
______________________________________________________________________________
(imię i nazwisko)
którego/której jestem przedstawicielem ustawowym/opiekunem, oraz na przyjęcie przez ww. osobę
praw i obowiązków wynikających z Regulaminu ww. Konkursu.
Oświadczam,

iż

zapoznałem/zapoznałam

się

z

Regulaminem

ww.

Konkursu

i akceptuję jego warunki.

……………………….….……
Miejscowość i data
……………………………………….
Czytelny podpis
przedstawiciela ustawowego /opiekuna Uczestnika

1

W przypadku zgłoszenia do udziału w Konkursie dokonywanego za pośrednictwem poczty elektronicznej do formularza
zgłoszenia należy dołączyć skan niniejszej zgody podpisanej przez przedstawiciela ustawowego lub opiekuna.

