
 
 

 

 

REGULAMIN KONKURSU WIEDZY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY 

„DZIEDZICTWO PRZYRODNICZE I KULTUROWE  

OBSZARU POGRANICZA” 

Organizowanym przez Miasto i Gmina Piwniczna-Zdrój 

 

I. Postanowienia ogólne: 

1. Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie wiedzy 

„Dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe obszaru Pogranicza” (dalej Konkurs). 

2. Organizatorem konkursu jest Miasto i Gmina Piwniczna-Zdrój oraz Mnisek nad 

Popradem (dalej Organizator).  

 

II. Cele konkursu: 

1. Rozwijanie wśród uczestników zainteresowań historią, teraźniejszością, 

przyrodą i kulturą obszaru Miasta i Gminy Piwnicznej-Zdroju oraz Mniszka nad 

Popradem. 

2. Popularyzacja wiedzy o dziedzictwie przyrodniczym i kulturowym Obszaru 

Pogranicza. 

3. Wyróżnienie uczniów posiadających szeroką wiedzą z ww. obszaru. 

 

III. Uczestnicy: 

1. W konkursie mogą wziąć udział dzieci i młodzież. 

2. Zgłoszenie dokonuje się poprzez wypełnienie listy będącej Załącznikiem nr 1. 

do Regulaminu, oraz jej wysłaniem na adres e-mail: 

epolakiewicz@piwniczna.pl w terminie do: 13.12.2021 r. 

 

 

 



 
 

 

 

 

IV. Organizacja Konkursu: 

1. Konkurs zostanie przeprowadzony przez Organizatora w Urzędzie Miejskim  

w Piwnicznej-Zdroju w terminie: 16.12.2021 r. 

2. Tematyka konkursu obejmuje szeroko rozumianą wiedzę o Piwnicznej-Zdroju 

oraz Mniszku nad Popradem, w szczególności ich historię, topografię, przyrodę, 

współczesność, kulturę oraz ciekawostki. Pytania mają formę tekstową, a także 

mogą zawierać elementy wizualne. 

3. Wszystkie decyzje dotyczące przebiegu, jak i wątpliwości dotyczące kwestii 

merytorycznych, w tym wątpliwości co do prawidłowej odpowiedzi na 

konkursowe pytania rozstrzyga Organizator. 

4. Etap konkursowy trwa 45 minut i polega na rozwiązaniu powierzonego testu.  

5. Organizator przewiduje nagrody rzeczowe dla 5 uczestników, którzy zdobędą 

największą ilość punktów. W przypadku braku możliwości wyłonienie 

zwycięzców, Organizator zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia 

dodatkowej rundy pytań, której zasady zostaną ogłoszone w trakcie Konkursu. 

6. Organizator zapewni warunki samodzielnego wykonania testu. Przypadki 

nieprzestrzegania zasady samodzielności będą podstawą do dyskwalifikacji 

Uczestnika. 

7. Organizator zapewni warunki sanitarne zgodne z aktualnymi zaleceniami 

Ministra Zdrowia. Każdy z uczestników jest zobowiązany do przestrzegania 

ww. zaleceń, w szczególności do zachowania odpowiedniej odległości 

od pozostałych uczestników oraz założenia maseczki. 

 

V. Postanowienia końcowe 

1. Regulamin Konkursu jest dostępny w Urzędzie Miejskim  

w Piwnicznej-Zdroju oraz na stronie internetowej www.piwniczna.pl. 

2. Wszelkie sprawy związane z realizacją Konkursu, a nieuregulowane  

w niniejszym regulaminie, rozstrzyga Organizator. 



 
 

3. Administratorem danych osobowych jest Miasto i Gmina Piwniczna Zdrój  

z siedzibą w Rynek 20, 33-350 Piwniczna-Zdrój. Dane będą przetwarzane 

w celu udziału w konkursie. Opiekunom prawnym przysługuje prawo dostępu 

do danych uczestników konkursu oraz ich poprawy. Podanie danych jest 

dobrowolne, lecz odmowa ich podania uniemożliwi wzięcie udziału  

w Konkursie (Załącznik nr 2 do Regulaminu). 

4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Każdorazowa zmiana 

zostanie opublikowana na stronie internetowe www.piwniczna.pl  

i www.mniseknadpopradom.sk oraz zostanie przekazana drogą pocztową  

do szkół biorących udział w Konkursie. 

5. Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną całość. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.piwniczna.pl/


 
 

Załącznik nr 1. 

Karta zgłoszeniowa uczestników konkursu wiedzy „Dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe 

obszaru Pogranicza”. 

Szkoła: 

……………………………………………………………………………………….. 

Imię Nazwisko Telefon kontaktowy e-mail 

    

    

    

    

    

    

    

 

 

……………………………….. 

(podpis Dyrektora lub osoby upoważnionej) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Załącznik nr 2 

Pisemne wyrażenie zgody 

Imię i nazwisko uczestnika: ………………………………………………………… 

Szkoła: ………………………………………………………………………………. 

 

 

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych uczestnika wskazanych  

w Regulaminie konkursu wiedzy „Dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe obszaru 

Pogranicza” organizowanego przez Miasto i Gminę Piwniczna-Zdrój oraz Mnisek nad 

Popradem na potrzeby przeprowadzenia konkursu, a także jego promocji w środkach 

masowego przekazu, w szczególności w Internecie. 

 

 

 

………………………..      ……...…………...……………….. 

           (data)         (czytelny podpis Opiekuna prawnego uczestnika) 

 

 

 

 

 

 


