
REGULAMIN KONKURSU 

 

W I E L K I   T E S T   Z   H I S T O R I I  

„POWSTANIA ŚLĄSKIE 1919-1921” 

 

I. Organizator Konkursu: 

 

Centrum Kultury „Zamek w Toszku” 

 

II. Temat Konkursu: 

 

Powstania Śląskie 1919-1921. Wielkie postacie, wojna, polityka. 

 

III. Uczestnicy Konkursu: 

 

1. Uczestnikiem Konkursu może być każdy mieszkaniec Gminy Toszek.  

2. Maksymalna liczba uczestników to 50 osób. 

3. Rejestracja (zgłoszenia) uczestników Konkursu odbywać się będzie do dnia 29 XI do godziny 

14.00: 

a) telefonicznie w godzinach pracy CK „Zamek w Toszku”, 

b) osobiście w sekretariacie CK „Zamek w Toszku”, 

c) e-mailowo na adres: marketing@zamektoszek.eu  

Należy podać imię i nazwisko uczestnika oraz telefon kontaktowy. 

4. Z uwagi na to, że do Sali Peterswaldskiej, w której przeprowadzany będzie  konkurs może wejść 

ograniczona liczba osób, Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia głównej listy 

rejestracyjnej chętnych do wzięcia udziału w konkursie po wyczerpaniu limitu miejsc 

(maksymalnie 50 osób). 

5. O wzięciu udziału w Konkursie decyduje kolejność zgłoszeń. 

 

IV. Przebieg Konkursu: 

 

1. Konkurs odbędzie się w dn. 30 XI 2019 r. (tj. w sobotę) o godzinie 10.00 w Sali Peterswaldskiej 

Centrum Kultury „Zamek w Toszku”.  

2. Konkurs będzie miał formę 25 pytań zamkniętych, gdzie do wyboru będą 4 warianty odpowiedzi 

(A, B ,C i D). Tylko jedna odpowiedź z czterech przedstawionych jest prawidłowa. 
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3. Pytania będą wyświetlane na dużym ekranie, a ich treść czytana przez prowadzącego Konkurs. 

4. Od momentu zakończenia odczytywania pytania oraz czterech wariantów odpowiedzi Uczestnik 

ma 30 sekund na wybór odpowiedzi. Wybrany wariant (A, B, C lub D) nanosi na kartę 

odpowiedzi, którą otrzyma od Organizatora. 

5. Uczestnik nie ma możliwości poprawienia raz zaznaczonej odpowiedzi. 

6. Za każdą poprawną odpowiedź Uczestnik otrzymuje jeden punkt. 

7. W przypadku nie wybrania odpowiedzi, bądź wyboru odpowiedzi błędnej, Uczestnik nie uzyskuje 

punktu. 

 

V. Obowiązki Uczestnika 

 

1. Uczestnik obowiązany jest: 

a) stawić się w dniu Konkursu o godzinie 9.15. celem potwierdzenia obecności, 

b) podpisać Regulamin Konkursu potwierdzając tym samym zapoznanie się z Regulaminem 

Konkursu oraz przyjęcie warunków i zasad konkursowych, 

c) stawić się w miejscu i czasie wskazanym w harmonogramie godzinowym, 

d) wylosować miejsce, które będzie zajmować podczas trwania Konkursu, 

e) mieć ze sobą długopis koloru niebieskiego lub czarnego,  

 2. Każdy Uczestnik zobowiązuje się do stosownego zachowania i nie zakłócania innym 

Uczestnikom przebiegu konkursu i rywalizacji. Zasada ta bezwzględnie obowiązuje. Konsekwencją jej 

naruszenia będzie natychmiastowe wycofanie Uczestnika z Konkursu przez Komisję Konkursową. 

3. Uczestnik nie może mieć przy sobie w czasie Konkursu telefonu komórkowego oraz żadnego 

rodzaju pomocy naukowych. 

 

VI. Zwycięzca Konkursu i nagrody 

 

1. Zwycięzcą Konkursu zostanie uczestnik, który udzieli najwięcej poprawnych odpowiedzi,                  

a co za tym idzie – zdobędzie najwięcej punktów. Organizator przewiduje również przyznanie II i 

III miejsca. 

2. Nagrodami w Konkursie są nagrody rzeczowe i dyplomy ufundowane przez Organizatora. 

3. Wręczenie nagród odbędzie się podczas Sesji Rady Gminy Toszek w terminie wskazanym przez 

Organizatora, o czym laureaci I, II i III miejsca zostaną odpowiednio wcześniej powiadomieni. 

 

 

 



 

VII. Postanowienia końcowe 

 

1. Uczestnicy przyjeżdżają i biorą udział w Konkursie na własny koszt. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo niedopuszczenia do udziału w Konkursie Uczestnika, którego 

stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innego podobnie działającego środka. 

3. Od wyników ogłoszonych przez Organizatora nie przysługuje odwołanie.  

 

 

Proponowana literatura do Konkursu: 

 

R.Kaczmarek. Powstania Śląskie 1919-1921, Wydawnictwo Literackiej 2019, 

J.Krzyk, Wojna papierowa, Agora 2014, 

J.Chrząszcz, Historia miast Pyskowice i Toszek, 2010 r.  

Encyklopedia Powstań Śląskich pod red. F.Hawranka, Opole 1982 r.  

strona internetowa: https://powstania.slaskie.pl/ 

 

 

 

 


