REGULAMIN
WIELKIEGO TESTU WIEDZY O OLEŚNICY
§ 1. Cele
1. Celem Wielkiego Testu Wiedzy o Oleśnicy, zwanego dalej „Testem”, jest
popularyzowanie wiedzy o bogatej historii, tradycji, kulturze i współczesności
naszego miasta. Ideą przedsięwzięcia jest budowanie społecznej tożsamości
Oleśniczan i wzmacnianie poczucia więzi mieszkańców z rodzinnym miastem, a także
promowanie marki Oleśnica. Zdobywanie wiedzy o swojej Małej Ojczyźnie Oleśnicy - pozwala na nią spojrzeć z innej perspektywy i daje powody do dumy.
§ 2. Organizatorzy
1. Organizatorami Testu są Młodzieżowa Rada Miasta Oleśnicy oraz Biblioteka i Forum
Kultury w Oleśnicy
§ 3. Termin i miejsce
1. Test odbędzie się w sobotę 11 marca 2017 r. o godzinie 10.00, w Sali Widowiskowej
BiFK w Oleśnicy przy ulicy Kochanowskiego 4.
§ 4. Warunki uczestnictwa
1. W Teście może wziąć udział każda osoba zainteresowana uczestnictwem.
2. Oleśnickie instytucje mogą być reprezentowane przez dwuosobowe drużyny.
3. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w Teście po przedstawieniu organizatorom
pisemnej zgody na uczestnictwo, podpisanej przez rodzica lub prawnego opiekuna.
Formularz zgody stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
§ 5. Przebieg testu
1. Test będzie składał się z 21 pytań zamkniętych podzielonych na trzy części. Każda
część będzie zawierała 7 pytań. Pytania będą wyświetlane na ekranie i jednocześnie
czytane przez prowadzących Test. Do każdego pytania będą podane 3 propozycje
odpowiedzi, z których tylko jedna będzie prawidłowa .
2. Odpowiedzi na pytania zawarte w Teście oceniane będą przez Komisję Testu na
podstawie klucza poprawnych odpowiedzi. Za każdą prawidłową odpowiedź uczestnik
uzyska 1 punkt.

3. Czas na rozwiązanie Testu dla wszystkich uczestników rozpoczyna się w tym samym
momencie i wynosi 1 minutę na każde pytanie.
4. Uczestnicy są zobowiązani do obecności na sali o godz. 9:45.
5. W trakcie trwania Testu zabronione jest wychodzenie przez uczestnika z sali,
korzystanie z jakiekolwiek pomocy innej osoby, posługiwanie się materiałami lub
urządzeniami służącymi do przekazu lub odbioru informacji. W przypadku złamania
tego zakazu Komisja Testu, w trybie natychmiastowym, zdyskwalifikuje uczestnika z
udziału w Teście.
6. Po zakończeniu każdej części Testu radni Młodzieżowej Rady Miasta Oleśnicy zbiorą
od uczestników wypełnione karty odpowiedzi, przekażą je Komisji Testu, a ta dokona
ich sprawdzenia.
7. W przypadku jednakowej ilości punktów przewidziana jest dogrywka w formie pytań
dodatkowych.
8. Rozstrzygnięcie Testu nastąpi w dniu jego przeprowadzenia.
9. Za wygraną w Teście zostaną przyznane nagrody rzeczowe, w kategoriach:
 Najlepszy Oleśniczanin / Oleśniczanka

( I, II, III miejsce )

 Najlepsza reprezentacja szkół podstawowych ( I miejsce )
 Najlepsza reprezentacja szkół gimnazjalnych ( I miejsce )
 Najlepsza reprezentacja szkół ponadgimnazjalnych ( I miejsce )
10. Dwuosobowe drużyny reprezentujące oleśnickie instytucje otrzymają nagrody
symboliczne.

