REGULAMIN
"GOSTYŃSKIEGO INTERNETOWEGO KONKURSU WIEDZY"
Z OKAZJI DNIA NIEPODŁEGŁOŚCI

I. Organizatorzy i czas trwania Konkursu
1. Organizatorami „Gostyńskiego Internetowego Konkursu Wiedzy”, zwanego w treści
regulaminu „Konkursem”, są: Paweł Malinowski, ul. Łokietka 41, 63-800 Gostyń, osoba
odpowiedzialna za przekazanie nagród dla laureatów, prof. Marek Budajczak (pedagog,
wykładowca UAM).
2. Muzeum w Gostyniu, z siedzibą w Gostyniu, ul. Kościelna 5, i Paweł Malinowski, ul.
Łokietka 41, 63-800 Gostyń, zwani dalej „Organizatorami Konkursu”.
3. Konkurs przeprowadzony zostanie dnia 11 listopada 2016 roku (piątek) od godziny 16:00
do 23:00.

II. Zasady udziału w Konkursie
1. Celem Konkursu jest upamiętnienie jednego z najważniejszych wydarzeń w dziejach
narodu polskiego, jakim było odzyskanie niepodległości. Konkurs polega na udzieleniu
odpowiedzi na pytania konkursowe dotyczące wydarzeń historycznych, związanych
z dziejami z tamtego okresu.
2. Z udziału w Konkursie wykluczeni są członkowie komisji konkursowej, tzn. Paweł
Malinowski, prof. Marek Budajczak, Adam Kajczyk, Robert Czub, i ich rodziny w relacji
prostej, filiacja (dzieci) i koicja (małżonkowie).
3. Zestaw składający się z 20 pytań konkursowych opublikowany zostanie na stronie
internetowej Muzeum w Gostyniu: www.muzeum.gostyn.pl/ a udział w konkursie będzie
możliwy dnia 11.11.2016 w godzinach od 16:00 do 23:00.
4. Aby wziąć udział w Konkursie należy udzielić odpowiedzi na pytania konkursowe poprzez
przyporządkowanie każdemu numerowi pytania jednej wersji odpowiedzi (A, B lub C). Na
każde pytanie tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa.
5. Zgłoszenie udziału w Konkursie następuje poprzez nadesłanie e-maila z zestawem
odpowiedzi na pytania konkursowe na adres muzeum@gostyn.pl w terminie do dnia
11 listopada 2016 roku do godziny 23.00.
6. Zgłoszenie udziału w Konkursie należy uzupełnić o imię i nazwisko, miejsce zamieszkania
oraz numer telefonu kontaktowego.
7. Każdy uczestnik Konkursu może nadesłać tylko jedno zgłoszenie.

III. Laureaci i nagrody
1. Ustanawia się jedną nagrodę główną. Ponadto przewiduje się także wręczenie 10 osobom
zestawów upominkowych.
2. Czynności związane z ustaleniem listy laureatów w oparciu o dane z serwera pocztowego
oraz analizę prawidłowości udzielonych odpowiedzi przeprowadzi Komisja Konkursowa,
w skład której wchodzą: Robert Czub, Adam Kajczyk i prof. Marek Budajczak reprezentujący Edukacja domowa ( http://izabudajczak.blox.pl/html ), wykładowca UAM,
a także Paweł Malinowski - reprezentujący patronów konkursu i osoba odpowiedzialna za
przekazanie nagród do Muzeum w Gostyniu od: Poseł na Sejm RP dr Jan Mosiński i poseł
do Parlamentu Europejskiego dr Krystyna Łybacka, i wręczenie laureatom konkursu.
3. Zwycięzcą Konkursu będzie osoba, która w najkrótszym czasie jako pierwsza nadeśle
e-mail zawierający największą liczbę poprawnych odpowiedzi na pytania konkursowe.
W ten sam sposób wyłoniona zostanie grupa 10 pozostałych laureatów.
4. Laureaci zostaną powiadomieni drogą elektroniczną lub telefoniczną. Lista imion i nazwisk
laureatów opublikowana zostanie najwcześniej 15 listopada 2016 roku, najpóźniej dnia 18
listopada 2016 roku na stronach internetowych: www.muzeum.gostyn.pl a także
http://izabudajczak.blox.pl/html oraz na profilach fb posła na Sejm RP dr Jan Mosiński
oraz poseł do Parlamentu Europejskiego dr Krystyna Łybacka, jako patronów konkursu.
5. Nagrody i wyróżnienia zostaną przesłane laureatom pocztą.
IV. Postanowienia końcowe
1. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronach internetowych: www.muzeum.gostyn.pl
a także udostępniony został: Poseł dr Jan Mosiński i Poseł dr Krystyna Łybacka.
2. Nadesłanie zgłoszenia na Konkurs oznacza akceptację warunków niniejszego Regulaminu.
3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem gremium uprawnionym do
podjęcia ostatecznej decyzji jest Komisja Konkursowa.

