
REGULAMIN

konkursu wiedzy o tematyce kulturalnej pod nazwą : 
„HISTORIA GMINY DALESZYCE”

§ 1.

Organizatorzy

1. Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Daleszyckiej,
2. Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach,
3. Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Daleszycach,
4. Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Daleszycach.

                                                                  § 2.

Patronaty :

1. Patronat honorowy : Dariusz Meresiński – Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce.

2. Patronat medialny: Telewizja Internetowa Daleszyce

§ 3.

Cel konkursu i zasięg

1. Celami konkursu są:
a)  rozwijanie zainteresowań historią, teraźniejszością i tożsamością gminy Daleszyce jako 
     miasta mającego początek w średniowieczu;
b)  popularyzacja wiedzy historycznej o Gminie Daleszyce;

2. Konkurs ma zasięg powiatowy to znaczy ze do konkursu mogą przystąpić mieszkańcy z 
   powiatu kieleckiego

§ 4.

Zasady uczestnictwa

1. Konkurs skierowany jest do osób fizycznych zainteresowanych historią 
i informacją o historii Gminy Daleszyce

2. W konkursie uczestnicy biorą udział indywidualnie. 

3. Uczestnicy konkursu mogą występować w konkursie pod tym samym nazwiskiem 
tylko jeden raz .

4. Uczestnicy konkursu mogą do niego przystąpić poprzez wypełnienie testu wiedzy 
składającego się z 15 pytań jednokrotnego wyboru, za które uczestnik może 
otrzymać 1 pkt. oraz  5 pytań wielokrotnego wyboru o podwyższonym poziomie 
trudności za które uczestnik może otrzymać 2 pkt..

5. Konkurs zostanie uruchomiony w dniu 01.08.2021r. ok godz. 17,00 podczas pikniku 
edukacyjnego „Animacje historyczne” na Rynku w Daleszycach.

6. Każdy z uczestników otrzymuje komplet pytań testowych w formie papierowej, na 
którym zaznacza odpowiedzi stawiając krzyżyk przy wybranych odpowiedziach. 



7. Warunkiem niezbędnym udziału w konkursie jest podanie wraz z odpowiedziami do 
pytań : imienia i nazwiska, adresu zamieszkania i telefonu do kontaktu.

8. Komisja Konkursowa dokona oceny prac przyznając po 1 punkcie za prawidłowo 
udzieloną odpowiedź na pytania 1-15 oraz po dwa punkty za prawidłowo udzieloną 
odpowiedź na pytania 16-20. W przypadku nie zaznaczenia żadnej odpowiedzi, 
zaznaczenia złej lub nie zaznaczenia wszystkich prawidłowych (w przypadku pytań 
wielokrotnego wyboru) uczestnik otrzymuje 0 punktów.

9. Laureatami konkursu są osoby, które zdobyły największą liczbę punktów w teście 
(miejsca I-IV). W przypadku braku możliwości wskazania laureatów w oparciu o wynik
testu (równa liczba punktów) o kolejności laureatów decyduje większa liczba punktów
uzyskana z pytań o podwyższonym poziomie trudności. W przypadku dalszego braku
możliwości wskazania laureatów, o kolejności decyduje czas rozwiązania testu 
liczony od pobrania testu do jego dostarczenia po rozwiązaniu..

§ 5.

Organizacja konkursu:

1. Działania informacyjne konkursu prowadzone będą za pośrednictwem stron 
internetowych organizatora konkursu.

2. Organizator powoła Komisję Konkursową do oceny punktowej testu wiedzy, zebrania 
informacji i stwierdzenia kolejności laureatów konkursu.

3. Decyzja Komisji jest ostateczna i niepodważalna.

§ 6.

Nagrody i wyróżnienia w konkursie: 

1. Uczestnik, który uzyskał najwyższą ilość punktów, od I do III miejsca otrzymuje nagrodę
o wartości  : 
-   za I miejsce – 300 zł. ufundowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce.
-   za II i III miejsce –  po 200 zł ufundowana przez Dyrektora Miejsko – Gminnego 
    Ośrodka  Kultury w Daleszycach
-   za IV miejsce – 170 zł ufundowana przez Prezesa Towarzystwa Przyjaciół Ziemi   
     Daleszyckiej
oraz 10 wyróżnień atrakcyjnych książek ufundowanych przez Dyrektora Miejsko – 
Gminnej Biblioteki Publicznej w Daleszycach.

   2.  Pula nagród w konkursie może zwiększyć się o nagrody ufundowane przez inne 
        instytucje lub podmioty, które przyłącza się do organizacji konkursu.

§ 7.

Postanowienia końcowe:

1. Przystąpienie  do  konkursu  oznacza  akceptację  Regulaminu  oraz  wyrażenie  zgody
uczestnika,  na  przetwarzanie  danych  osobowych  przez  organizatora.  Przetwarzanie
danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy  95/46/WE  (ogólne



rozporządzenie  o  ochronie  danych –  RODO) w zakresie  niezbędnym do prawidłowej
współpracy z organizatorem oraz w celach związanych z konkursem.

2. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału  
w  konkursie.  Warunkiem  przystąpienia  do  konkursu  jest  wyrażenie  zgody  na
przetwarzanie i publikację wizerunku.

3. Uczestnik  konkursu zezwala  na  bezpłatne  wykorzystanie  swojego  imienia  i  nazwiska
oraz nazwy miejscowości w celu publikowania informacji (także w mediach) o wynikach
konkursu.

4. Organizator  stosuje  środki  techniczne  i  organizacyjne  mające  na  celu  należyte,
odpowiednie  do  zagrożeń  oraz  kategorii  danych  objętych  ochroną  zabezpieczenia
powierzonych  danych  osobowych.  Organizator  wdrożył  odpowiednie  środki,  aby
zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku z uwzględnieniem stanu wiedzy
technicznej, kosztu wdrożenia oraz charakteru, zakresu, celu i kontekstu przetwarzania
oraz ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie
wystąpienia i wadze zagrożenia.

§ 8.

Najistotniejsza Literatura do konkursu:

https://www.swietokrzyskie.pro/daleszyce-renesansowe-drewniane-miasteczko/ 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Daleszyce 

https://www.daleszyce.pl/index.php/kultura-i-turystyka/historia/259-daleszyce 

http://bip.daleszyce.pl/p,27,_istoria.html 

http://dawnekieleckie.pl/daleszyce-miasto-biskupow-krakowskich/ 

Zatwierdzam :
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https://www.swietokrzyskie.pro/daleszyce-renesansowe-drewniane-miasteczko/

