
REGULAMIN „POZNAJ SWOJE MIASTO.
TEST WIEDZY Z HISTORII ŁUKOWA”

§ 1
Postanowienia Ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady i przebieg testu wiedzy noszącego nazwę „Poznaj swoje miasto. Test
wiedzy z historii Łukowa”, zwanego dalej Testem.

2. Organizatorem  Testu  jest  Stowarzyszenie  Alternatywa  dla  Łukowa  z  siedzibą  w  Łukowie,  
ul. Wołodyjowskiego 7/46, 21-400 Łuków, NIP: 8252176889,, zwane dalej Organizatorem.

3. Współorganizatorzy  Testu  to  portal  internetowy  „Łuków  Historia”  dostępny  pod  adresem
http://www.lukow-historia.pl  oraz  I  Liceum Ogólnokształcące  im.  Tadeusza  Kościuszki  w Łukowie  
z siedzibą w Łukowie, ul.  Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 41, 21-400 Łuków. Na potrzeby Regulaminu
wszystkie instytucje określane będą jedną nazwą „Organizator” lub „Organizator i Współorganizatorzy”.

§ 2
Cele Testu, warunki uczestnictwa w Teście

1. Głównym celem Testu jest  propagowanie  historii  Łukowa wśród uczniów szkół  gimnazjalnych oraz
ponadgimnazjalnych z terenu miasta.

2. W  Teście  nie  mogą  brać  udziału  pracownicy  Organizatora  oraz  Współorganizatorów,
ich  małżonkowie,  zstępni,  wstępni  i  rodzeństwo  oraz  małżonkowie,  zstępni,  wstępni  i  rodzeństwo
członków Komisji  Testu.  Prawo do weryfikacji  spełniania powyższych oraz zawartych w pkt.  2 § 2
warunków uczestnictwa przysługuje Organizatorowi.

3. Udział  w  Teście  jest  bezpłatny  oraz  całkowicie  dobrowolny. Warunkiem  uczestnictwa  w  Teście
jest  dostarczenie  Organizatorowi  zgłoszenia,  zawierającego  imię  i  nazwisko  uczestnika,  
nazwisko opiekuna szkolnego oraz nazwę reprezentowanej szkoły.

4. Każda ze szkół będzie mogła zgłosić maksymalnie 5 uczniów. 
5. Maksymalną liczbę uczestników Testu określa Organizator i wynosi ona 50 osób.
6. Zgłoszenia  do  Testu  należy  dokonać  drogą  elektroniczną  na  adres  mailowy  Organizatora:

alternatywadlalukowa@gmail.com. Zgłoszenia do udziału w Teście będą przyjmowane w okresie od 17
października 2016 r. do 16 listopada do godz. 23.59.

7. W przypadku osób,  które nie dokonały zgłoszenia w terminie określonym w § 2 pkt 6, Organizator
przewiduje  możliwość  dopuszczenia  Uczestnika  do  wzięcia  udziału  w  Teście  zgodnie
z  harmonogramem  Konkursu,  o  ile  będzie  dysponował  miejscami  nie  zajętymi  przez  osoby
z rejestracji określonej w § 2 pkt 6 oraz gdy Uczestnik stawi się o czasie i w miejscu Testu.

§ 3
Termin, miejsce oraz przebieg Testu

1. Planowana data  i  miejsce zorganizowania Testu to  18 listopada 2016 roku,  godzina 10.00 w Auli  I
Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki, ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 41 w Łukowie. 

2. Test będzie się składał z 30 pytań, z których część będzie miała charakter zamknięty i część charakter
otwarty. Pytania będą zróżnicowane pod względem stopnia trudności. Do każdego pytania zamkniętego
zostanie podanych kilka wariantów odpowiedzi, z których tylko jedna będzie prawidłowa.

3. Uczestnik Testu proszony będzie o wpisanie na arkuszu konkursowym swojego imienia i  nazwiska oraz
szkoły, którą reprezentuje. Zadaniem Uczestnika będzie zaznaczenie poprawnej odpowiedzi w pytaniach
zamkniętych przy odpowiednim numerze pytania. W przypadku pytania otwartego, Uczestnik na arkuszu
konkursowym będzie musiał pisemnie udzielić poprawnej odpowiedzi na konkretne pytanie.

4. Uczestnicy będą mieli 60 minut na rozwiązanie całego Testu.



5. W  trakcie  trwania  Testu  zabronione  jest  wychodzenie  z  pomieszczenia,  korzystanie  z  urządzeń
elektronicznych,  typu  komputery  oraz  telefony,  a  także  innego  rodzaju  pomocy.  W  przypadku
złamania tego zakazu Organizator zdyskwalifikuje Uczestnika Testu w trybie natychmiastowym.

6. Porządek i przebieg Testu będzie nadzorować Prowadzący Test oraz Komisja Testu, obecni na sali przez
cały czas trwania Testu.

§ 4
Dogrywka, wyłonienie laureatów

1. Bezpośrednio po zakończeniu Testu i zebraniu arkuszy konkursowych odbędzie się posiedzenie Komisji
Testu,  która  dokona  weryfikacji  prawidłowości  udzielonych  odpowiedzi.  Za  każdą  prawidłowo
udzieloną odpowiedź przyznany 1 punkt.

2. W  przypadku  zdobycia  najwyższej  liczby  punktów  przez  kilka  osób,  przeprowadzona
zostanie dogrywka. Dogrywka będzie mieć formę ustną. Komisja Testu zada każdej osobie o równiej
liczbie  punktów  dodatkowe  pytania.  Osoba,  która  pierwsza  poda  złą  odpowiedź  lub  nie
poda  żadnej  odpowiedzi,  przegrywa.  Pytania  w  dogrywce  będą  losowane  przez  uczestników.  Czas
na udzielenie odpowiedzi to 20 sekund.

3. Wyniki Testu zostaną podane po jego zakończeniu, 18 listopada 2016 r. około godziny 11.30 w Auli I
Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Łukowie, ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 41,
21-400 Łuków. Nastąpi wówczas wyłonienie laureatów i wręczenie nagród. 

4. Laureatami Testu zostaną trzy osoby, z największą liczbą punktów. Zostaną im przyznane nagrody.
5. Wyróżniona zostanie również szkoła, której reprezentanci najlepiej napiszą Test. Wynik każdej ze szkół

zostanie obliczony na podstawie średniej arytmetycznej. 
6. Wyróżnienie i nagroda dla najlepszej szkoły dotyczyć będzie zgłoszeń szkół, gdzie dana placówka zgło-

siła do Testu przynajmniej trzech uczniów. 
7. Uczestnicy są zobowiązani do obecności na sali, kiedy zostaną ogłoszone wyniki Testu.
8. Organizatorzy  Testu  zastrzegają  sobie  możliwość  zmiany  sposobu  rozegrania  dogrywki

i ogłoszenia ich wyników.

§ 5
Nagrody

1. Laureatom  Testu,  czyli  osobom  o  najwyższym  wyniku  punktowym,  uzyskanym  w  Teście  oraz
ewentualnej dogrywce, zostaną przyznane nagrody.

2. Za  zdobycie  I  miejsca  zaplanowano  wręczenie  nagrody  -  sprzętu  elektronicznego   o  przybliżonej
wartości 300 zł. Zdobywca II miejsca otrzyma nagrodę - sprzętu elektroniczny o przybliżonej wartości
200 zł, a zdobywca III miejsca nagrodę - sprzęt elektroniczny o przybliżonej wartości 100 zł.

3. W wyróżnieniu Najlepsza Szkoła, nagrodą będzie sprzęt dydaktyczny o przybliżonej wartości 400 zł.

§ 6
Odpowiedzialność Organizatora i Uczestników Testu

1. Uczestnicy Testu są zobowiązani do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
2. Uczestnicy Testu wyrażają również zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych i wykorzystanie

wizerunku w doraźnej bazie danych Organizatora oraz na ich przetwarzanie przez Organizatora zgodnie
z  Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych wyłącznie w celach związanych z
organizacją Testu, w zakresie koniecznym do jego prawidłowego przeprowadzenia i relacji medialnej.

3. Organizator  oświadcza,  iż  po  zakończeniu  Testu  wymienione  powyżej  dane  osobowe  nie  będą
przez niego wykorzystywane i zostaną zniszczone.

§ 7



Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje mogą̨ być́ kierowane do Komisji Testu, bądź pisemnie na adres: Stowarzyszenie
Alternatywa dla Łukowa, ul. Wołodyjowskiego 7/46, 21-400 Łuków. Czas przewidziany na ich składanie
to 7 dni od dnia rozstrzygnięcia Testu.

2. Reklamacja  powinna  zawierać:  imię,  nazwisko,  dokładny  adres  uczestnika,  datę  i  miejsce
zdarzenia,  którego  dotyczy  reklamacja,  określenie  treści  zdarzenia  oraz  podpis.  Wszelkie
reklamacje, które wpłyną̨ do Komisji Testu po wyznaczonym terminie nie będą̨ uwzględniane.

3. Złożone  przez  Uczestników  reklamacje  będą̨ rozpatrywane  w  terminie  14  dni  roboczych  od  dnia
otrzymania  przez Organizatorów Testu.  O rozpatrzeniu reklamacji  Uczestnik zostanie powiadomiony
pisemnie.

4. Decyzja Organizatora Testu jest ostateczna.

§ 8
Postanowienia końcowe

1. Niniejszy  Regulamin  wchodzi  w  życie  z  dniem  17  października  2016r.  Tego  dnia,  każda  szkoła
gimnazjalna  i  ponadgimnazjalna  w  terenu  Miasta  Łuków  otrzyma  jeden  egzemplarz  papierowy
regulaminu. 

2. Regulamin  opublikowany  również  będzie  na  stronie  internetowej  organizatora:
www.alternatywadlalukowa.pl/ w informacji dotyczącej Testu. 

3. Wszelkie  informacje  o  Teście  zawarte  w  jakichkolwiek  materiałach  promocyjnych  i  reklamowych
mają jedynie charakter pomocniczy, natomiast pełny zakres zasad uczestnictwa w Teście regulowany jest
przepisami prawa i postanowieniami niniejszego Regulaminu.

4. Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do  dokonania  modyfikacji  postanowień  Regulaminu  Testu
z  ważnych  powodów  w  każdym  czasie,  a  także  do  zawieszenia,  przerwania,  przedłużenia  lub
odwołania Testu bez podania żadnych przyczyn.

5. Zmiany niniejszego Regulaminu obowiązują od chwili ich opublikowania.
6. Wszelkie  spory  związane  z  niniejszym  Testem  rozstrzygać  będzie  Sąd  właściwy  miejscowo

dla siedziby Organizatora.
7. W  sprawach  nieuregulowanych  niniejszym  Regulaminem  Testu,  stosuje  się  przepisy  prawa

polskiego.
8. Zarówno  Uczestnicy  Testu,  jak  i  Organizator  będą  dążyć  do  rozwiązywania  wszelkich  sporów

powstałych na tle Regulaminu Testu w sposób ugodowy, na drodze negocjacji.

http://www.alternatywadlalukowa.pl/

