Regulamin konkursu

„Wielki konkurs wiedzy o funduszach europejskich”
1. Organizatorami konkursu jest: Województwo Lubelskie (Instytucja
Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa
Lubelskiego na lata 2007-2013) oraz Szkoła .......................................
......................................................................................................................
2. Fundatorem nagród w konkursie jest Województwo Lubelskie.
3. Konkurs jest przeznaczony wyłącznie dla uczniów Szkoły ..........................
......................................................................................................................
4. Aby wziąc udział w konkursie należy zgłosić chęć uczestnictwa w akcji
nauczycielowi odpowiedzialnemu za przeprowadzenie konkursu, którym
jest Pan/Pani ..............................................................................................
5. Konkurs trwa od .................. do ................. 2014 r.
 ................................... 2014 r. – przeprowadzenie testu wiedzy
 ................................... 2014 r. – ogłoszenie zwycięzców
6. Nagrodami w konkursie są:
 za I miejsce - tablet
 za II miejsce – słuchawki nauszne
 za III miejsce - słuchawki nauszne
 kolejne miejsca - nagrody pocieszenia (opaski odblaskowe, długopisy,
etui na telefony)
7. Zasady konkursu wiedzy:
Każdy uczestnik konkursu otrzymuje do wypełnienia test wiedzy. Test
składa się z 30 pytań jednokrotnego wyboru. Za każdą prawidłową
odpowiedź przyznawany jest 1 punkt. Wygrywają uczestnicy, którzy
otrzymali najwyższą liczbę punktów. W przypadku tej samej ilości
punktów decyduje czas oddania wypełnionego testu – wygrywa osoba,
która oddała test wcześniej (przy oddawaniu testu odbierający wpisuje
na teście dokładną minutę i sekundę liczoną od momentu rozpoczęcia
testu – hasło «czas start» po rozdaniu wszystkich testów).
Założenia:
 wszyscy uczniowie mają tyle samo czasu (40 minut) na wypełnienie
testu,
 wszyscy uczestnicy wypełniają test równocześnie, nawet gdy test
będzie przeprowadzany w różnych pomieszczeniach,
 test jest oceniany przez szkolną komisję konkursową składającą się
z minimum 3 osób, której przewodniczy Dyrektor szkoły. Wszystkie
osoby, które mają wgląd w pytania testu wiedzy zobowiązane są do

zachowania tajemnicy. Komisja konkursowa dodatkowo zobowiązana
jest do zachowania bezstronności przy ocenie prac,
 komisja ogłasza wyniki konkursu w ciągu ... dni od przeprowadzenia
testu wiedzy,
 wręczenie nagród laureatom.
8. Terminarz konkursu:
a) uczeń zgłasza chęć wzięcia udziału w konkursie poprzez
poinformowanie o tym fakcie nauczyciela odpowiedzialnego za
przeprowadzenie konkursu, którym jest Pan/Pani...........................
...........................................................w terminie do dnia....... 2014 r.,
b) termin testu to ..................... godz..................,
c) test zostanie przeprowadzony w sali .............,
d) wyniki testu zostaną ogłoszone w ciągu ... dni od przeprowadzenia
testu wiedzy,
e) wręczenie nagród nastąpi w dniu ................ godz...........
(miejsce...........).
9. Zwycięzcy nie przysługuje ekwiwalent pieniężny za nagrodę. Odbiór
nagrody powinien być potwierdzony przez prawnego opiekuna dziecka na
formularzu odbioru nagród głównych.
10. Wszelkie zastrzeżenia i protesty rozpatrywane będą przez placówkę
biorącą udział w konkursie. Szkoła we własnym zakresie określa sposób
i termin rozpatrywania zastrzeżeń i protestów a także przekazuje
informacje na ten temat uczestnikom konkursu.
11. Organizator nie pokrywa w imieniu zwycięzców podatku od otrzymanych
nagród (ze względu na wartość nagród podatek nie występuje).
12. Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją treści
regulaminu.
13. Regulamin konkursu jest dostępny do wglądu
odpowiedzialnego za przeprowadzenie konkursu.

u

nauczyciela

14. Przygotowanie dokumentacji zdjęciowej z przeprowadzonego konkursu
przez Szkołę i przekazanie jej na potrzeby działań informacyjnopromocyjnych prowadzonych przez Departament Regionalnego Programu
Operacyjnego oznacza posiadanie przez Szkołę zgody na wykorzystanie
wizerunku osób umieszczonych w dokumentacji zdjęciowej w celach
określonych powyżej.

