REGULAMIN MIĘDZYSZKOLNEGO TURNIEJU WIEDZY „WIELCY POLACY:
Życie i działalność Józefa Piłsudskiego”.

Postanowienia :
1. Regulamin ten określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Międzyszkolnym Turnieju
Wiedzy „Wielcy Polacy: Życie i działalność Józefa Piłsudskiego”.
2. Organizatorem Turnieju jest Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza, Januszkowice
60,
39-230 Brzostek.
3. Konkurs odbędzie się w dniu: 12.06.2018 r. o godz. 12:00.
Uczestnicy

• Konkurs jest adresowany do uczniów klas VI i VII szkoły podstawowej. • W Turnieju może
wziąć udział tylko jeden uczeń z danej szkoły.
Zasady Turnieju Wiedzy „Wielcy Polacy: Życie i działalność Józefa Piłsudskiego”.
1. Osoby, które chcą wziąć udział w Turnieju, proszone są o zgłoszenie się osobiście,
telefonicznie w sekretariacie szkoły lub na adres e-mail Szkoły Podstawowej
w Januszkowicach
jzso@poczta.onet.pl do dn. 30. 05. 2018r.
2. W Turnieju biorą udział uczniowie, którzy potwierdzili swój udział. Zajmowane przez nich
stanowiska są rozdzielane drogą losowania. Każdy uczestnik zaczyna grę z trzema
„szansami”. Prowadzący zadaje pytania z wiedzy ogólnej o życiu i działalności
Józefa Piłsudskiego. Na rozpoczęcie odpowiedzi zawodnik ma 3 sekundy, błędna odpowiedź
powoduje utratę jednej „szansy”. Turniej składa się z trzech etapów.
a) Etap I – Prowadzący zadaje kolejno pytania graczom w dwóch rundach. Każdy zawodnik
dostaje po dwa pytania. Wystarczy odpowiedzieć przynajmniej na jedno pytanie, aby grać
w następnej rundzie. Błędna odpowiedź powoduje utratę jednej „szansy”. Jeśli gracz nie
odpowie na żadne z dwóch pytań, odpada z gry.
b) Etap II – Zadawanie pytań zaczyna się od pierwszego zawodnika (najczęściej jest to
zawodnik
na stanowisku numer 1, chyba, że odpadł w etapie I). Pytania zadawane są kolejnym
zawodnikom- ten, który pierwszy udzieli poprawnej odpowiedzi, wyznacza kolejnego
pytanego. Jeżeli wskazany zawodnik odpowie błędnie, to wyznaczający wskazuje dalej. Jeśli
odpowie poprawnie, przejmuje prawo do wyznaczania. W ten sposób gra się tak długo, aż
trzech zawodników zostanie z szansami. Przechodzą oni do etapu III.
c) Etap III – W tym etapie każdy zawodnik dostaje trzy nowe szanse. Ważną rolę odgrywają
punkty. Każdy zawodnik zaczyna z taką liczbą punktów, ile szans zachował z wcześniejszych
etapów. Za każdą dobrą odpowiedź gracz dostaje 10 punktów. Do pierwszych pytań
zawodnicy mogą się zgłaszać (jeśli nikt się nie zgłosi do odpowiedzi, to nikt nie traci szansy)
do momentu, gdy jeden z graczy zdobędzie 30 punków (udzieli 3 poprawnych odpowiedzi)
i wyznaczy kolejnego pytanego. Wraca tu reguła z etapu II z tym, że jeśli gracz wskaże do
pytania sam siebie i odpowie, otrzyma podwojoną liczbę punktów, tj. 20. Jeśli odpowie źle,
wtedy do kolejnego pytania można się zgłosić. Gra kończy się, gdy: • zostaną zadane
wszystkie przygotowane pytania, zawodnikom za każdą
zachowaną szansę dolicza się 10 punktów, wygrywa gracz z największą liczbą
punktów, • w grze zostanie jeden gracz, pyta się go tak długo, aż straci szansę lub skończą się
pytania, wówczas za każdą zachowaną szansę dolicza się 10 punktów, • w przypadku gdyby
zaistniała trudność w wyłonieniu zwycięzcy, pytania zostaną zadane z puli dodatkowej.
Postanowienia końcowe
1. Udział w konkursie jest dobrowolny i oznacza przyjęcie w pełni postanowień niniejszego
regulaminu.
2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo (jeśli okoliczności będą tego wymagać) do
skrócenia, przedłużenia, unieważnienia Turnieju lub pewnych jego etapów.
3. Uczestnicy nie respektujący zasad określonych w niniejszym regulaminie zostaną
wykluczeni z udziału w konkursie. W trakcie Turnieju decyzję o wykluczeniu podejmować
będą osoby pilnujące przestrzegania postanowień regulaminu przez uczestników
Turnieju.
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