
  
REGULAMIN KONKURSU WIEDZY O WĘGRZECH 

 
 

  
  
1. ORGANIZATOR KONKURSU: 
Organizatorem konkursu jest Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w Miejscu Piastowym  
Data i miejsce rozstrzygnięcia konkursu: 
Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 04 WRZEŚNIA 2022 r. podczas  trzeciej  edycji 
IMPREZY „WIELE KULTUR JEDNO MIEJSCE.  Od Kłajpedy po Saloniki” w Remizie OSP w 
Rogach o godzinie 15:00. 
  
2. CEL KONKURSU: 

 dbanie o duchowe i materialne dziedzictwo historii stosunków polsko-węgierskich, 
 rozwijanie zainteresowań historycznych uczestników 
 zainteresowanie uczestników stosunkami międzynarodowymi 
 podkreślenie i uhonorowanie przyjaźni pomiędzy dwoma europejskimi narodami 
 pogłębienie wiedzy uczestników o historii stosunków polsko-węgierskich,  
 przekazywanie kolejnym pokoleniom znaczenia tradycji polsko-węgierskiej,  
 uczczenie pamięci o osobach wybitnych i zasłużonych dla Polski i Węgier, 
 rozwijanie umiejętności wyszukiwania informacji pochodzących z różnych źródeł i 

właściwego ich wykorzystania. 
 

3. ADRESACI KONKURSU: 
Konkurs adresowany jest do wszystkich grup wiekowych począwszy od szkół 
podstawowych, na seniorach skończywszy. Brak podziału na kategorie wiekowe. 
 
4. WARUNKI UCZESTNICTWA: 

I. Przystąpienie do konkursu następuje poprzez zapoznanie się z regulaminem 
konkursu oraz zgłoszeniem udziału telefonicznie pod numerem Gminnego 
Centrum Kultury i Biblioteki w Miejscu Piastowym nr. tel.: 13 43 530 74.  

II. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń upływa 1 września 2022 roku. Dodatkowo 
będzie można się zapisać osobiście w biurze organizacyjnym w dniu imprezy do 
godziny 14:30.  

III. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny. 
IV. Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest zgłoszenie. 

 
5. ORGANIZACJA I PRZEBIEG KONKURSU 

I. Konkurs ma charakter jednostopniowy. 
II. Uczestnicy Konkursu rozwiązują test pisemny składający się z  pytań zamkniętych 

(jednokrotnego wyboru). 
III. Osoby mające w toku organizowania i przeprowadzania Konkursu dostęp do zadań 

konkursowych i schematów oceniania zadań są zobowiązane do dochowania tajemnicy i 

nieujawniania ich treści. 



IV. W czasie trwania Konkursu uczestnicy nie mogą opuszczać sali. Przewodniczący może 

zezwolić, w szczególnie uzasadnionej sytuacji, na opuszczenie sali po zapewnieniu 

warunków uniemożliwiających kontaktowanie się z innymi osobami. 
V. Członkowie komisji konkursowych nie mogą udzielać uczestnikom żadnych wyjaśnień 

związanych z treścią zadań konkursowych ani komentować zadań podczas trwania 

eliminacji. 
VI. Podczas Konkursu zabrania się korzystania z urządzeń mobilnych, mających dostęp do 

sieci. 
VII. W przypadku stwierdzenia niesamodzielności pracy przez uczestnika następuje 

natychmiastowa dyskwalifikacja uczestnika 
 

6. KOMISJA KONKURSOWA 

I. Organizator Konkursu powołuje Komisję Konkursową, która przygotowuje i 

przeprowadza Konkurs.  

II. Do zadań Komisji Konkursowej należy w szczególności:  

a) czuwanie nad właściwym przygotowaniem zestawów pytań konkursowych  

b) dbanie o zgodny z niniejszym Regulaminem przebieg Konkursu,  

c) wyłonienie laureatów konkursu,  

f) decydowanie o przyznaniu nagród 
III. Decyzje komisji konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. 

 
7. NAGRODY: 
Komisja Konkursowa przyzna nagrody za I, II, III miejsce oraz  trzy wyróżnienia. 
  
8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

I. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania imion, nazwisk, zdjęć i 
informacji o zwycięzcach i uczestnikach konkursu, 

II. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zamieszczania informacji o 
wynikach Konkursu w swoich materiałach i kampaniach promocyjnych 

III. Poprzez przystąpienie do konkursu uczestnicy wyrażają zgodę na warunki zawarte 
w regulaminie. 

IV. Regulamin konkursu jest udostępniony do wglądu w siedzibie organizatora 
V. Wszystkie kwestie, których nie obejmuje regulamin, ustala organizator. 

  
9. KONTAKT: 
Dodatkowe informacje udzielane są pod numerem tel. 13 43 530 74. 
Zapraszamy do  udziału i życzymy powodzenia!!!! 
 
 
 


