Regulamin
Konkursu historycznego „Powstanie Styczniowe”
w ramach obchodów „Ku Niepodległej”
Interaktywny turniej quizspotter
1. ORGANIZATORZY KONKURSU:
Lasowiacki Hufiec ZHP im. „Powstańców Styczniowych”
Miejska Biblioteka Publiczna im. M. Wańkowicza w Stalowej Woli
2. TERMIN I MIEJSCE KONKURSU
godz.11:00, 27.01.2018 r. – Biblioteka Międzyuczelniana w Stalowej Woli
ul. ks. J. Popiełuszki 10 (Sala konferencyjna),
3. CEL ORAZ ZAKRES TEMATYCZNY TURNIEJU
Celem turnieju jest upowszechnianie wiedzy na temat powstania styczniowego oraz
propagowanie nowoczesnych form prezentowania wiedzy w obszarze edukacji.
Zakres tematyczny turnieju będzie dotyczyć:
a) przyczyny wybuchu Powstania Styczniowego
b) „Biali” i „Czerwoni”
c) tereny powiatu stalowowolskiego objęte walkami
d) dyktatorzy powstania
e) najważniejsze bitwy
f) skutki Powstania Styczniowego
g) tematyka powstania styczniowego w malarstwie polskim

•
•
•

Proponowana literatura:
Podręczniki szkolne i atlasy historyczne dla szkoły podstawowej i gimnazjum
dopuszczone przez MEN
Stefan Kieniewicz, Powstanie Styczniowe, seria Dzieje Narodu i Państwa Polskiego;
III-49, Wyd. Krajowa Agencja Wydawnicza
Dionizy Garbacz, Przechodniu, pochyl czoła, Wyd. Sztafeta

4. UCZESTNICTWO W KONKURSIE
Aktywnymi uczestnikami Konkursu (graczami) mogą być 3 osobowe drużyny harcerzy,
instruktorów, z terenu powiatu stalowowolskiego, którzy zgłoszą się w wyznaczonym
czasie i miejscu w dniu Konkursu.
Organizatorzy przewidują udział w Konkursie maksymalnie 18 zespołów graczy.
Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest złożenie oświadczenia o ochronie danych
osobowych i wykorzystaniu wizerunku – Załącznik nr 1.
5. PODSTAWOWE INFORMACJE ORGANIZACYJNE
Każdy z graczy otrzyma na czas Konkursu naładowane urządzenie (tablet) niezbędne
do uczestnictwa w grze.
Gracze mogą przystąpić do gry podając nazwę drużyny.
Konkurs zostanie przeprowadzony w nowoczesnej formule Quizspotter, która
umożliwia obserwowanie pytań oraz ranking najlepszych graczy na dużym ekranie
przez widzów zgromadzonych w miejscu imprezy.

6. PRZEBIEG ROZGRYWKI I ZASADY GRY
Na pytania prezentowane na ekranie należy odpowiedzieć, używając powierzonego
tabletu. Odpowiedzi i aktualny wynik rywalizacji ukazują się na ekranie rzutnika po
zakończeniu każdej rundy. Pytania będą prezentowane w formie czytanej (przez
prowadzącego) oraz pisanej(na ekranie i na urządzeniach graczy).
Gra polega na odpowiadaniu na pytania zadawane przez prowadzącego. Gracze mają
30 sekund na udzielenie odpowiedzi, licząc od momentu wyświetlenia pytania.
Wybierają jedną odpowiedź z czterech zaproponowanych lub wstrzymują się od
odpowiedzi. Rozgrywka trwa 21 rund. Wygrywa drużyna, która zdobędzie najwięcej
punktów. W sytuacji remisu, który nie pozwala na rozstrzygnięcie miejsc I, II lub III, po
21 rundach, gracze o tym samym wyniku otrzymają dodatkowe pytania. Informacja o
rozstrzygnięciu turnieju zostanie ogłoszona natychmiast po zakończeniu gry.
7. PUNKTACJA
Poprawna odpowiedź jest nagradzana punktami, zaś błędna karana ujemnymi. Za
brak odpowiedzi nie przyznaje się punktów.
Liczba punktów, które można zdobyć lub stracić (maksymalnie 100), zależy od czasu,
w którym zostanie udzielona odpowiedź.
Dokładna stawka punktów do zdobycia za udzieloną odpowiedź zostanie pokazana na
ekranie gracza po udzieleniu odpowiedzi na pytanie.
8. SYTUACJE WYJĄTKOWE
Jeśli z przyczyn niezależnych, czy działania siły wyższej dojdzie do przerwania
rozgrywki, gra zostanie wznowiona niezwłocznie po ustaniu przyczyny przerwy w grze,
a punkty uzyskane przez poszczególnych graczy w pierwszej grze zostaną doliczone
po zakończeniu drugiej rozgrywki.
9. NAGRODY
W Konkursie przewidziano nagrody dla drużyn za zajęcie I, II, III miejsca oraz nagrodę
dla jednego gracza, z największym wynikiem indywidualnym.
Wszystkie drużyny dostaną pamiątkowe dyplomy.
Decyzje Organizatorów są ostateczne i prawnie wiążące dla wszystkich uczestników.
10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Każdy Uczestnik przyjmuje do wiadomości i potwierdza, że akceptuje wszystkie
warunki określone w niniejszym Regulaminie.

