REGULAMIN QUIZU TEMATYCZNEGO
„Śladami Jana Pawła II w Tarnowie”

§1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy Regulamin, określa warunki uczestnictwa w quizie tematycznym „Śladami Jana Pawła II
w Tarnowie” a także kryteria oceny quizu i warunki nagradzania zwycięzców.
2. Organizatorem Quizu są: Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli Ośrodek w Tarnowie,
Katolickie Stowarzyszenie Wychowawców Oddział w Tarnowie, Katolickie Centrum Edukacji
Młodzieży KANA w Tarnowie zwani dalej „Organizatorem”.

§2.
CEL KONKURSU

1)
2)
3)
4)

Celem Quizu jest:
zaangażowanie nauczycieli, dzieci i młodzieży w obchody setnej rocznicy urodzin Jana Pawła II,
rozwijanie zainteresowań wśród dzieci i młodzieży pielgrzymką Świętego Jana Pawła II do Tarnowa,
pielęgnowanie i utrwalanie wartości głoszonych przez Papieża Polaka,
popularyzacja wiedzy o życiu błogosławionej Karoliny Kózki, beatyfikowanej przez naszego Papieża.
§3.
ZAKRES TERYTORIALNY I UCZESTNICY

Konkurs kierowany jest do uczniów szkół podstawowych (klasy 7-8) oraz uczniów szkół
ponadpodstawowych znajdujących się na terenie miasta Tarnowa oraz powiatu tarnowskiego.

§4.
PRZEDMIOT QUIZU TEMATYCZNEGO
1. Quiz realizowany będzie w dwóch kategoriach:
a) dla uczniów z klas 7-8,
b) dla uczniów ze szkół ponadpodstawowych.
2. Tematem quizu jest wizyta Papieża Jana Pawła II w Tarnowie na polach przy budowanym kościele
błogosławionej Karoliny Kózki oraz życiorys błogosławionej.
3. Zadaniem uczniów będzie udzielenie odpowiedzi na pytania umieszczone w quizie online.
4. Quiz rozpocznie się o godzinie 13.30. Nauczyciele, którzy zgłoszą swoich uczniów, otrzymają link
aktywacyjny do spotkania rozpoczynającego quiz na platformie MS Teams. Gdy potwierdzimy
obecność i gotowość wszystkich uczestników, zostanie przekazany kod niezbędny do uruchomienia
quizu. Quiz zostanie przeprowadzony z użyciem aplikacji Quizizz. Do przeprowadzenia quizu
wymagane jest łącze internetowe i dowolne urządzenie stacjonarne lub mobilne.

§5.
WARUNKI OCENY QUIZU
1, Quiz obejmuje 15 pytań związanych z Mszą Świętą odprawioną dnia 10 czerwca 1987 roku (tekst
homilii) oraz życiorysem błogosławionej Karoliny Kózki.

§6.
WARUNKI UCZESTNICTWA I HARMONOGRAM QUIZU
1. Udział w Quizie i podanie danych związanych z udziałem w nim są całkowicie dobrowolne.
2. Zgłoszenia udziału uczniów dokonuje nauczyciel do 19.10.2020 r. Zgłoszenia należy dokonać poprzez
formularz zgłoszeniowy umieszczony na naszej stronie www.mcdn.edu.pl w zakładce Oferta Ośrodek
w Tarnowie. Jest ono równoznaczne z akceptacją Regulaminu.
3. Nauczyciel po zgłoszeniu swojego udziału, otrzyma Kartę zapisu dla uczniów w wersji edytowalnej.
Karty zapisu uczniów można dostarczyć: osobiście, faxem lub scanem na adres a.stinia@mcdn.edu.pl.
Odmowa dostarczenia dokumentów wymaganych w Regulaminie skutkuje odrzuceniem zgłoszenia.
4. Każda szkoła może zgłosić maksymalnie 3 uczniów.
5. Quiz uczniowie rozwiązują samodzielnie. Nauczyciel może jedynie pomóc uczniowi od strony
technicznej. Za samodzielność pracy odpowiedzialny jest wyznaczony nauczyciel w danej placówce.
6. Jeżeli udział w quizie wezmą uczniowie, którzy uczestniczą w grze miejskiej będą mogli skorzystać
z urządzeń na terenie Ośrodka.
§7.
KOMISJA QUIZOWA
1. Organizator powołuje komisję quizową, zwaną dalej „Komisją”.
2. Komisja czuwa nad prawidłowością przebiegu quizu. Komisja oceni poprawność udzielonych
odpowiedzi i czas wypełnienia quizu.
3. Komisja obraduje na posiedzeniach zamkniętych.
4. Decyzja Komisji co do wyboru najlepszych quizów jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
§8.
NAGRODY W QUIZIE
1. Laureaci Quizu wezmą udział w uroczystości wręczenia nagród.
2. Laureaci 6 pierwszych miejsc (po 3 w każdej kategorii wiekowej) w obu kategoriach otrzymają nagrody
rzeczowe.
§9.
DANE OSOBOWE
1. Przystępując do Quizu, uczestnik wyraża zgodę na:
1) przetwarzanie przez Organizatora jego danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia Quizu
i realizacji jego celów.

