Regulamin
XXXIV Turnieju Wiedzy o Starachowicach
§1
ORGANIZATORZY
1. Organizatorami XXXIV Turnieju Wiedzy o Starachowicach są:
a) Towarzystwo Przyjaciół Starachowic z siedzibą przy ulicy Radomskiej 21,
b) Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Starachowicach z siedzibą przy ulicy Szkolnej 12.
2. Celem turnieju jest wzbudzenie zainteresowania wiedzą o Starachowicach.
3. Honorowym Patronem turnieju jest Prezydent Miasta Starachowic.
§2
UCZESTNICY
1. Turniej jest skierowany do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.
2. Turniej rozgrywany jest w trzech kategoriach wiekowych: „szkoły podstawowe” (uczniowie klas 6-7),
„gimnazja” i „szkoły ponadgimnazjalne”.
§3
ZASADY UDZIAŁU
1. Udział w turnieju jest bezpłatny. W eliminacjach może wziąć udział dowolna liczba uczniów. Warunkiem
jest zgłoszenie deklaracji udziału szkoły w turnieju. Deklarację należy złożyć na załączonym formularzu
do wtorku 13 lutego br., przesyłając skan zgłoszenia na adres e-mail konkurs@starachowice.eu
2. Turniej odbywa się w dwóch etapach: eliminacjach i finale.
3. Pytania turniejowe będą dotyczyły wiedzy o mieście współczesnym (populacja, powierzchnia, osiedla,
ulice, gospodarka, przyroda, turystyka, zabytki, edukacja, wspólnoty wyznaniowe, znani urodzeni w
Starachowicach lub związani z naszym miastem, honorowi obywatele) oraz wiedzy o jego historii. W
związku z Setną Rocznicą Odzyskania Niepodległości pytania dotyczące historii będą dedykowane wiedzy o
wyzwoleniu Starachowic z niewoli zaborców w 1918 r. umieszczonej na wystawie pt. „Starachowicka droga
do niepodległości”, dostępnej do końca lutego br. w Galerii „Galardia”, a także na stronie internetowej
www.tps.starachowice.pl
4. W eliminacjach uczestnicy będą rozwiązywali test składający się z 5 pytań zamkniętych, dla których tylko
jedna odpowiedź jest poprawna, oraz 2 pytań otwartych. Uczestnicy (2 lub 3) 1, którzy uzyskają najwyższą
liczbę punktów będą reprezentować szkołę w finale.
5. W finale uczestnicy będą odpowiadali na 30 pytań zamkniętych, dla których tylko jedna odpowiedź jest
poprawna. Finał zostanie rozegrany w technologii „Quizspotter”, w której uczestnicy odpowiadają
na tabletach na pytania wyświetlone na ekranie. Konferansjer wyposażony w pilota pokierują całą imprezą.
Wprowadzi wszystkich w zasady, a następnie zbuduje odpowiednią atmosferę. W tej grze liczy się wiedza,
1 Liczba finalistów uzależniona będzie od ilości szkół, które wezmą udział w turnieju. Liczba ta zostanie wyznaczona
przez organizatorów po zakończeniu przyjmowania deklaracji udziału w turnieju od szkół.
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refleks i strategia, a przede wszystkim dobra zabawa. Każda dobra odpowiedź przybliża graczy do wygranej.
Pytania, właściwe odpowiedzi i wyniki zmagań są na bieżąco prezentowane na ekranach, zaś po zakończeniu
całej rozgrywki wyłaniany jest zwycięzca.
6. Zwycięzcami turnieju w poszczególnych kategoriach zostaną uczestnicy, których suma punktów
uzyskanych w finale będzie najwyższa.
§4
MIEJSCE I TERMIN
1. Eliminacje odbędą się w szkołach terminie ustalonym indywidualnie przez organizatorów z nauczycielemopiekunem. Można wybrać dowolny dzień w okresie od poniedziałku 26 lutego do piątku 9 marca.
Organizatorzy turnieju dostarczą na eliminacje test.
2. Finał odbędzie się w poniedziałek 19 marca w sali konferencyjnej „Olimpia” w Urzędzie Miejskim. Finał
rozpocznie się o godzinie 9:00.
§5
NAGRODY
1. Zdobywcy miejsc od I do III w każdej kategorii zostaną nagrodzeni. Zdobywcy I miejsc otrzymają
nagrodę o wartości 300 zł. Zdobywcy II miejsc – o wartości 200 zł. Zdobywcy III miejsc – 100 zł.
2. Środki finansowe na organizację turnieju i nagrody pochodzą od sponsorów oraz z dotacji otrzymanej od
Prezydenta Miasta Starachowice.
§6
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.

W

sprawach

nieuregulowanych

regulaminem

decydują

organizatorzy

turnieju.

Kontakt:

a.brzezinski@vp.pl tel. 668-040-298.
2. Przystępując do konkursu uczestnik akceptuje warunki niniejszego regulaminu i wyraża zgodę
na przetwarzanie danych osobowych przez organizatorów na potrzeby turnieju.
Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Starachowic
Zarząd Polskiego Towarzystwa Historycznego Oddział Starachowice
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