Regulamin turnieju wiedzy o Centralnym Okręgu Przemysłowym
Interaktywny turniej quizspotter dla zorganizowanych drużyn

I. ORGANIZATOR TURNIEJU

Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, ul Sandomierska 1, 37-450 Stalowa Wola.

II. CEL ORAZ ZAKRES TEMATYCZNY TURNIEJU
1. Pobudzanie i rozwijanie zainteresowań młodzieży problematyką społecznoekonomiczną.
2. Propagowanie kultury ekonomicznej i zasad racjonalnego gospodarowania.
3. Upowszechnianie wiedzy ekonomicznej Centralnego Okręgu Przemysłowego.
4. Kształtowanie nowoczesnych, kreatywnych postaw sprzyjających przedsiębiorczości.

III. UCZESTNICY TURNIEJU
1. Uczestnikami turnieju mogą być 3 osobowe grupy (jeden opiekun nieletnich w grupie).
2. Uczestnicy przystępują do turnieju dobrowolnie.
3. Liczba miejsc uczestników jest ograniczona.
4. O zakwalifikowaniu do turnieju decyduje kolejność zgłoszeń.

IV. PODSTAWOWE INFORMACJE ORGANIZACYJNE
1. Turniej ma charakter jednoetapowy - rozgrywka odbędzie się w Stalowej Woli.
2. Szczegółową strukturę pytań w turnieju określa Organizator - Muzeum Regionalne
w Stalowej Woli.
3. Każda z osób biorących udział w konkursie otrzyma naładowane urządzenie niezbędne
do przeprowadzenia turnieju.
4. Organizatorzy przewidują organizację jednej próby turnieju, w trakcie której uczestnicy
poznają praktyczne zasady przeprowadzenia quizu.
5. Firmą odpowiedzialną za przeprowadzenie turnieju jest Kunicki Design.
6. Informacje na temat turnieju publikowane są stronie internetowej Muzeum
www.muzeum.stalowawola.pl

V. ORGANIZACJA TURNIEJU
1. Turniej odbędzie się 9 lipca 2022 r. o godzinie 16:30 w Stalowej Woli na placu
Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego (ul. Hutnicza 17).
2. Warunkiem wzięcia udziału w turnieju jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego
i przesłanie skanu mailowo do Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli do dnia
7 lipca 2022 r. do godziny 12:00 na adres: aszporek@muzeum.stalowawola.pl
Wzór formularza dostępny jest poniżej.

VI. PRZEBIEG ROZGRYWKI
Na pytania prezentowane na ekranie należy odpowiedzieć, używając smartfonu lub tabletu.
Odpowiedzi i aktualny wynik rywalizacji ukazują się na ekranie po zakończeniu rundy.
Rozgrywka składa się z 21 rund. Organizatorzy turnieju zapewniają sprzęt (tablety, smartfony)
wyposażony w system Android lub iOS (iPhone) niezbędny do przeprowadzenia quizspottera.

VII.

ZASADY GRY

Gra polega na odpowiadaniu na pytania zadawane przez prowadzącego. Pytania czytane przez
prowadzącego są prezentowane na ekranie i na urządzeniach graczy. Gracze mają 30 sekund
na udzielenie odpowiedzi, licząc od momentu wyświetlenia pytania. Wybierają jedną
odpowiedź z czterech zaproponowanych lub wstrzymują się od odpowiedzi. Rozgrywka trwa
21 rund. Wygrywa drużyna, która po 21 rundach zdobędzie najwięcej punktów. W konkursie
przewidziano I, II, III miejsce dla zwycięskich drużyn. W sytuacji gdy dwie drużyny uzyskają
tę samą ilość punktów, otrzymają dodatkowe pytanie.

VIII. PUNKTACJA
Do wyniku drużyny dodawana lub odejmowana jest ilość punktów uzyskanych lub straconych
przez gracza, który udzielił najszybszej odpowiedzi w danej rundzie.

IX. NAGRODY
1. Organizatorzy przyznają nagrody dla 3 najlepszych drużyn.
2. Nagrodami w konkursie są:
a) I miejsce – bon do Galerii VIVO o wartości 1500 zł,
b) II miejsce – bon do Galerii VIVO o wartości 1000 zł,
c) III miejsce – bon do Galerii VIVO o wartości 500 zł.
2. Informacja o rozstrzygnięciu turnieju zostanie ogłoszona w lipcu 2022 r. po zakończeniu
rozgrywek.
3. Decyzje organizatorów są ostateczne i prawnie wiążące dla wszystkich uczestników.

X. INFORMACJE DODATKOWE

Konkurs jest wydarzeniem przygotowywanym w ramach otwarcia Muzeum Centralnego
Okręgu Przemysłowego w Stalowej Woli.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Każdy Uczestnik przyjmuje do wiadomości i potwierdza, że:
a) akceptuje wszystkie warunki określone w niniejszym Regulaminie;
b) wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie swoich danych osobowych
wyłącznie dla potrzeb turnieju, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 833 z późn. zm.);
c) wyraża zgodę na nieodpłatne użycie swojego wizerunku na fotografiach
dokumentujących przebieg turnieju wykonanych przez fotografów pracujących dla
Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli w celach edukacyjnych i promocyjnych
związanych z organizacją turnieju.
2. Wysłanie zgłoszenia jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez uczestników
warunków turnieju określonych w niniejszym Regulaminie. Regulamin niniejszy jest
jedynym dokumentem określającym zasady turnieju.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA
Turniej wiedzy o Centralnym Okręgu Przemysłowym
9 lipca 2022 r., godz. 16:30
Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego (ul. Hutnicza 17)

Imię, nazwisko i wiek uczestników:
1 …………………………………………………………………………………………………
2 …………………………………………………………………………………………………
3 …………………………………………………………………………………………………
Podpisy uczestników pełnoletnich
……………………..
……………………..
……………………..
Imię i nazwisko opiekuna osób nieletnich w drużynie, numer telefonu, e-mail:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

Podpis opiekuna grupy
……………………..

