Regulamin testu historycznego oraz geograficzno -przyrodniczego
1. Organizator
 Grupa Nieformalna - Łowcy Prymusów
 Partner: Gmina Strzelce Opolskie
2. Cel przedsięwzięcia:
 Promowanie wiedzy przyrodniczo -geograficznej oraz historycznej ze szczególnym
uwzględnieniem zagadnień związanych z rejonem ziemi strzeleckiej
 Integracja mieszkańców Gminy Strzelce Opolskie
 Zapewnienie mieszkańcom Gminy Strzelce Opolskie alternatywnych sposobów
spędzania czasu wolnego
3. Miejsce przeprowadzenia Dyktanda
 Hala sportowa przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Strzelcach Opolskich, przy
ulicy Kozielskiej
4. Termin i godzina przeprowadzenia testów:
 11 listopada 2018 r. godz. 9.00 – test wiedzy historycznej
 25 listopada 2018 r., godz. 12.00 – test wiedzy geograficzno -przyrodniczej
5. Zasady uczestnictwa
 Udział w testach jest bezpłatny
 Uczestnikiem mogą być osoby które ukończyły 13 rok życia. Organizator nie określił
górnej granicy wieku.
 Pierwszeństwo udziału mają mieszkańcy Gminy Strzelce Opolskie, jednak dopuszcza
się udział osób z całego powiatu strzeleckiego.
 W przypadku osób niepełnoletnich organizatorzy wymagają pisemnej zgody rodziców
lub opiekunów, potwierdzającej udział dziecka w testach. Zgoda ta jest równoznaczna
z zaakceptowaniem przez rodzica lub opiekuna postanowień niniejszego regulaminu.
 Każdy z uczestników wyraża zgodę na bezpłatne zarejestrowanie w czasie testów,
utrwalenie na nośnikach audiowizualnych jego wizerunku i danych w materiałach
wydawanych i rozpowszechnianych publicznie i niepublicznie. Materiały te będą służyć
promocji projektu.
6. Zgłoszenia do udziału w testach.
 Aby dokonać zgłoszenia należy wypełnić formularz załączony do niniejszego
regulaminu.
 Wypełnione i podpisane zgłoszenia można przesłać drogą elektroniczną
(skan) na adres mailowy: konkurs@strzelceopolskie.pl lub dostarczyć osobiście do
siedziby Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich, Plac Myśliwca 1, I piętro
sekretariat.
 Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 11 listopada 2018 r. w przypadku testu
geograficzno -przyrodniczego i do 25 listopada 2018 r. w przypadku testu
historycznego lub do osiągnięcia limitu miejsc.
 Limit osób biorących udział w poszczególnych testach wynosi 100.
7. Jury
 Oceny testów dokona jury w skład którego wejdą przedstawiciele Miejskiego Ośrodka
Doskonalenia Nauczycieli w Opolu, pracownicy Gminnego Zarządu Obsługi Jednostek
w Strzelcach Opolskich oraz członkowie grupy nieformalnej: Łowcy Prymusów.
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Jury będzie czuwać nad prawidłowym przebiegiem testów, prawidłową interpretacją
postanowień niniejszego regulaminu, rozstrzygnięciem ewentualnych sporów
związanych z przebiegiem testów.
 Jury zobowiązane jest do zachowania bezstronności w czasie oceniania prac.
Przebieg testów:
 Uczestnicy powinni przybyć do hali sportowej najpóźniej 30 minut przed rozpoczęciem
testów tj. do godz. 8.30 w dniu 11 listopada oraz do 11.30 w dniu
25 listopada.
 Testy będą polegać na zaznaczeniu jednej poprawnej odpowiedzi, przy założeniu że
będą to testy jednokrotnego wyboru.
 Wybraną odpowiedź należy zaznaczyć wyraźnie i w sposób nie budzący wątpliwości
jury co do wyboru odpowiedzi.
 Podczas rozwiązywania testów uczestnikom nie wolno: korzystać z żadnych pomocy
naukowych i innych materiałów drukowanych, porozumiewać się między sobą,
opuszczać Sali przed zebraniem lub oddaniem prac, korzystać z urządzeń
elektronicznych (telefony, notesy, laptopy itp.). Osoby, które nie będą respektować
powyższych zasad mogą zostać wyproszone z sali przez jury.
 Poprawki zaznaczonych odpowiedzi są możliwe, jednakże w takim przypadku
każdorazowo należy wyraźnie skreślić błędną odpowiedź, podstawić parafkę oraz
wyraźnie zaznaczyć odpowiedź dobrą.
 Uczestnik, który rozwiąże cały test zgłasza gotowość oddania pracy poprzez
podniesienie ręki.
 Ogłoszenie wyników odbędzie się tego samego dnia tj. 11 listopada w przypadku testu
historycznego i 25 listopada w przypadku testu geograficzno-przyrodniczego.
Ocenianie
 Jeżeli nie będzie można wyłonić zwycięzcy na podstawie rozwiązanych testów (będzie
kilka prac bezbłędnych lub z tą samą liczbą błędów), organizatorzy zastrzegają sobie
prawo do przeprowadzenia dogrywki. Forma i rodzaj dogrywki zostaną przekazane
uczestnikom bezpośrednio przed jej rozpoczęciem.
Nagrody
 Zwycięzcy poszczególnych testów otrzymają nagrody:
I miejsce – bon wartości 500 zł
II miejsce – bon wartości 350 zł
III miejsce – bon wartości 200 zł
 Bony będzie można zrealizować w dowolnie wybranym przez zwycięzcę sklepie na
terenie miasta Strzelce Opolskie, który honoruje bony (karty podarunkowe).
 W czasie wręczenia nagrody, zwycięzcy otrzymują potwierdzenie przyznania nagrody
i wskazują sklep, w którym chcą zrealizować bon, który będzie do odbioru od
następnego dnia roboczego w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich przy
Placu Myśliwca 1, I piętro - sekretariat.
Postanowienia końcowe
 Udział w testach jest dobrowolny, bezpłatny i oznacza akceptację zapisów niniejszego
regulaminu.
 Organizatorzy nie zwracają uczestnikom kosztów dojazdu.
 Uczestnik testów podaje swoje dane osobowe, wyraża zgodę na ich przetwarzanie
przez organizatora w celu promocji przedsięwzięcia oraz jego dokumentacji.
 Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do udziału w testach.

12. Ochrona danych osobowych
 Administratorem danych osobowych zebranych w ramach testów jest grupa
nieformalna „Łowcy Prymusów” oraz Gmina Strzelce Opolskie.
 Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest zgoda, o której mowa w art.
6 ust. 1 lit. a RODO
 Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu wzięcia udziału w testach, a
w szczególności w celu promocji projektu, jego dokumentacji, ewaluacji i statystyki
 Państwa dane osobowe będą przekazywane podmiotom upoważnionym na podstawie
przepisów prawa, a także Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności przy Akademii
Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Stowarzyszeniu Kraina Św. Anny.
 posiadają Państwo prawo do: żądania od administratora dostępu do swoich danych
osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia
sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do
organu nadzorczego oraz cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych
 Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w
tym profilowaniu
 Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji
testów oraz przez okres trwałości projektu.
 Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania jest
równoznaczna z brakiem możliwości wzięcia udziału w testach.

