Regulamin Konkursu wiedzy
o Gminie Koźminek
w ramach cyklu związanego z odzyskaniem praw miejskich
przez miejscowość Koźminek
pt.: „Od

miasta do miasta”

Cel: pobudzanie zainteresowania mieszkańców historią regionu (gminy Koźminek).
Organizator konkursu: Urząd Miejski Gminy Koźminek.
Adresaci: Mieszkańcy Gminy Koźminek w wieku od 14 lat.
Terminy:
1. Rozpoczęcie Konkursu następuje z dniem ogłoszenia Regulaminu na stronie
internetowej Organizatora: www.kozminek.pl
2. Zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie można dokonać do 19 marca 2021 r. (do
godziny 15:00):
✓ w wersji papierowej – sekretariat Urzędu Miejskiego Gminy Koźminek,
ul. Kościuszki 7, 62-840 Koźminek
✓ w wersji elektronicznej – przesłanie zgłoszenia na adres Organizatora:
gmina@kozminek.pl
3. Test odbędzie się w Dworze w Koźminku. O dacie i godzinie testu każdy uczestnik
zostanie powiadomiony e-mailem.
4. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Organizatora:
www.kozminek.pl

Zasady organizacyjne konkursu:
1. Każdy uczestnik konkursu otrzyma zestaw pytań, składający się z zadań zamkniętych
i będzie miał określony czas na udzielenie odpowiedzi.
2. Testy konkursowe przeprowadza się w wydzielonych salach z uwzględnieniem zasady
samodzielności oraz zgodnie z obowiązującymi ograniczeniami, związanymi z
pandemią Covid-19. Każdy uczestnik ma obowiązek posiadania własnego długopisu
oraz zakrycia ust i nosa.
3. Czas testu konkursowego będzie jednakowy dla wszystkich uczestników konkursu.
4. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwała będzie Komisja Konkursowa.

5. Na podstawie liczby uzyskanych punktów, ustala się kolejność miejsc.
6. Zwycięża osoba, która uzyska największą liczbę punktów.
7. W przypadku jednakowej ilości punktów obowiązywać będzie „dogrywka” (dodatkowy
zestaw pytań) i wówczas zdobyta ilość punktów, zostanie dodana do punktów
uzyskanych wcześniej. Suma końcowa będzie podstawą do określenia pierwszych
trzech miejsc.
8. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i niepodważalna.

Nagrody:
Uczestnicy, którzy wywalczą I, II, III miejsce otrzymają nagrody rzeczowe.

Postanowienia końcowe:
1. Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody, na wykorzystywanie
danych osobowych uczestników konkursu dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia
konkursu, w tym publikowaniem wyników oraz zdjęć z konkursu na stronach
internetowych organizatora i publikacjach związanych z projektem.
2. Postanowienia regulaminu obowiązują Organizatora i Uczestników Konkursu.
3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu.
4. Do rozstrzygnięcia ewentualnych niejasności i spraw spornych, upoważniona jest
Komisja Konkursowa, którą powołuje Burmistrz Gminy Koźminek.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu konkursu, z ważnych przyczyn
od niego niezależnych.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu, bez podawania
przyczyny.
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestników konkursu
nieprawidłowych lub nieprawdziwych danych.
8. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Urzędu Miejskiego Gminy Koźminek.
9. Szczegółowych informacji na temat konkursu udziela Paulina Kleczewska pod
numerem telefonu (62) 76-37-006.
10. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem decyduje Organizator konkursu.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie.

