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Regulamin  quizu proekologicznego o tytuł „SUPER EKOLOGA”  

Filii Bibliotecznej w Niechcicach. 
 

1. Organizator: 

 Gminna Biblioteka Publiczna w Rozprzy Filia Biblioteczna w Niechcicach 

2. Cele konkursu: 

 wychowanie do rozumienia i poszanowania przyrody, 

 pobudzenie i kształtowanie postaw proekologicznych, 

 pobudzenie poczucia odpowiedzialności za najbliższe otoczenie, 

 rozwijanie zainteresowań ekologicznych, 

 promocja walorów przyrodniczych regionu, 

 aktywizacja  lokalnej społeczności, integracja mieszkańców 

3. Zasady uczestnictwa: 

 konkurs ma charakter otwarty i  kierowany jest do dzieci i młodzieży z terenu gminy Rozprza, 

 ilość uczestników – 30 osób,  

 odbędzie się w dwóch kategoriach wiekowych po 15 osób:  

- do 7 lat 

- powyżej 7 lat 

 quiz ma formę testu sprawdzającego wiedzę w zakresie ochrony środowiska i przyrody oraz wiedzę o 

lokalnych zasobach środowiska i walorach przyrodniczych, 

 sposób rekrutacji:  

– osobiste zgłoszenie uczestnictwa w siedzibie filii na przygotowanym formularzu,   

- okres przyjmowania zgłoszeń od 02.03.2015 r. do 13.03.2015 r. w godzinach pracy placówki (dopuszcza się 

wcześniejsze zakończenie rekrutacji w związku z wyczerpaniem miejsc),  

- o zakwalifikowaniu się decydować będzie kolejność zgłoszeń. 

 dla każdej grupy przewidziany jest oddzielny test składający się z 20 pytań,  

 przewidziany czas na rozwiązanie testu 60 min (1 godz.), 

 podczas trwania quizu każdy uczestnik pracuje samodzielnie, 

 uczestnicy mogą korzystać z literatury znajdującej się w bibliotece, 

 uczestnik po otrzymaniu testu wpisuje na nim swoje imię i nazwisko,  

 na każde pytanie proponowane są cztery odpowiedzi A,B,C,D, 

 uczestnik oznacza literę przy prawidłowej odpowiedzi znakiem x, 

 w przypadku pomyłki, błędne zaznaczenie otacza kółkiem i zaznacza znakiem x inną odpowiedź, 
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 uczestniczy otrzymają zaświadczenie potwierdzające udział w quizie, 

4. Kryteria oceny prac: 

nad promocją, organizacją, prawidłowym przebiegiem i ustaleniem wyników czuwać będzie powołana przez 

Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Rozprzy 3 osobowa komisja quizu,  

 za każdą prawidłową odpowiedź uczestnik otrzyma 1 punkt, liczba punktów możliwych do uzyskania wynosi 

20, 

 w przypadku uzyskania równorzędnej liczby punktów przez laureatów otrzymują oni zadania dodatkowe, 

pozwalające ustalić kolejność zajmowanych miejsc, 

 nagrody zostaną przyznane w dwóch kategoriach wiekowych do 7 lat -  I,II,III miejsce oraz 12 wyróżnień oraz 

w kategorii powyżej 7 lat -  I,II,III miejsce oraz 12 wyróżnień – razem 30 nagród rzeczowych, 

 z przebiegu quizu zostanie sporządzony protokół przez komisję quizu, 

5. Termin przeprowadzenia quizu oraz rozstrzygnięcie i wręczenie nagród:   

 quiz zostanie przeprowadzony dnia 17 marca 2015 r. o godzinie 1500 – 1700 w siedzibie Filii Bibliotecznej w 

Niechcicach, Osiedle Przylesie 24, 

 ogłoszenie wyników konkursu i rozdanie nagród, odbędzie się  24 marca 2015 r.  

o godzinie 1500,  

 Organizator zastrzega sobie prawo przerwania, zmiany lub przedłużenia Konkursu  

w razie wystąpienia przyczyn od niego niezależnych. 

6. Uwagi końcowe: 

 udział w konkursie  jest równoznaczny z akceptacją warunków regulaminu 

 i zgodą na publikację danych osobowych, 

 organizator zastrzega sobie prawo do publikacji danych osobowych oraz zdjęć uczestników konkursu, 

 w sprawach nie ujętych regulaminem decyduje komisja quizu, natomiast ostateczna interpretacja regulaminu 

należy do Organizatora,  

 wszelkie informacje dotyczące konkursu zostaną udostępnione w siedzibie Organizatora, oraz opublikowane 

na stronach: www.facebook.com/bibliotekawrozprzy , www.rozprza.pl  

 

http://www.facebook.com/bibliotekawrozprzy
http://www.rozprza.pl/

