SÚŤAŽNÝ PORIADOK VEDOMOSTNEJ SÚŤAŽE PRE DETI A
MLÁDEŽ „PRÍRODNÉ A KULTÚRNE DEDIČSTVO POHRANIČNEJ
OBLASTI“
Organizovanej mestom a gminou Piwniczna-Zdrój

I.

Všeobecné ustanovenia:
1. Súťažný poriadok definuje pravidlá, rozsah a podmienky účasti vo vedomostnej súťaži
s názvom „Prírodné a kultúrne dedičstvo pohraničnej oblasti“ (ďalej len súťaž ).
2. Organizátorom súťaže sú: mesto a gmina Piwniczna-Zdrój a obec Mníšek nad
Popradom (ďalej len organizátor).

II.

Ciele súťaže:
1. Rozvinúť medzi účastníkmi záujem o históriu, súčasnosť, prírodu a kultúru oblasti
mesta a gminy Piwniczna-Zdrój a obce Mníšek nad Popradom.
2. Spopularizovať poznatky o prírodnom a kultúrnom dedičstve pohraničnej oblasti.
3. Oceniť žiakov, ktorí disponujú širokými vedomosťami o vyššie uvedených oblastiach.

III.

Účastníci:
1. Súťaže sa môžu zúčastniť deti a mládež.
2. Prihláška sa podáva vyplnením zoznamu, ktorý je prílohou č. 1 k súťažnému poriadku
a jej zaslaním na e-mailovú adresu: epolakiewicz@piwniczna.pl do 13.12.2021.

IV.

Zorganizovanie súťaže:
1. Súťaž bude viesť organizátor v Mestskom úrade v Piwnicznej-Zdroji v termíne:
16.12.2021.
2. Tematika súťaže zahŕňa široko chápané poznatky o Piwnicznej-Zdroji a Mníšku nad
Popradom, najmä ich históriu, topografiu, prírodu, súčasnosť, kultúru a zaujímavosti.
Otázky sú vypracované v textovej forme, a zároveň môžu obsahovať vizuálne prvky.
3. Všetky rozhodnutia týkajúce sa priebehu súťaže, ako aj pochybnosti o zásadných
otázkach, zahŕňajúce pochybnosti o správnej odpovedi na súťažné otázky, rieši
organizátor.
4. Súťažný čas má trvanie 45 minút a spočíva vo vyriešení prideleného testu.
5. Organizátor predpokladá vecné ceny pre 5 účastníkov, ktorí získajú najvyšší počet
bodov. V prípade, že sa nepodarí určiť víťazov, uplatňuje si organizátor možnosť uviesť
dodatočné kolo otázok, ktorého pravidlá sa ohlásia počas súťaže.
6. Organizátor zabezpečí podmienky pre samostatné vypracovanie testu. Prípady, pri
ktorých sa nedodržia pravidlá pre samostatnú prácu na teste, budú podkladom na
diskvalifikáciu účastníka.
7. Organizátor zabezpečí hygienické podmienky v súlade s aktuálnymi nariadeniami
ministra zdravotníctva. Každý z účastníkov je povinný dodržiavať vyššie uvedené
pokyny, zvlášť pri zachovaní príslušnej vzdialenosti od ostatných účastníkov a
ohľadom nasadenia rúška.

V. Konečné ustanovenia

1. Súťažný poriadok je k dispozícii v Mestskom úrade v Piwnicznej-Zdroji alebo na
internetovej stránke www.piwniczna.pl.
2. Všetky veci spojené s realizáciou súťaže, no neupravené v tomto súťažnom poriadku,
vyrieši organizátor.
3. Rynek Správcom osobných údajov je mesto a gmina Piwniczna-Zdrój so sídlom na
adrese 20, 33-350 Piwniczna-Zdrój. Údaje budú spracované preúčely týkajúce sa účasti
v súťaži. Zákonným zástupcom sa priznáva právo na prístup k údajom účastníkov
súťaže a ich oprave. Uvedenie údajov je dobrovoľné, avšak odmietavé stanovisko vo
veci ich podania znemožní účasť v súťaži (príloha č.2 k súťažnému poriadku)

4. Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu súťažného poriadku. Každá zmena bude
uverejnená na internetovej
stránke
www.piwniczna.pl
a
www.mniseknadpopradom.sk a zašle sa poštou školám, ktoré sa súťaže zúčastnia.
5. Prílohy k súťažnému poriadku tvoria jeho integrálnu súčasť.

Príloha č. 1
Prihláška pre účastníkov vedomostnej súťaže s názvom „Prírodné a kultúrne dedičstvo pohraničnej
oblasti“.
Škola:
………………………………………………………………………………………..

Meno

Priezvisko

Telefónny kontakt

e-mail

………………………………..
(podpis riaditeľa alebo splnomocnenej osoby)

Príloha č. 2
Písomné vyjadrenie súhlasu
Meno a priezvisko účastníka: …………………………………………………………
Škola: ……………………………………………………………………………….

Týmto súhlasím so spracovaním účastníkovych osobných údajov uvedených v súťažnom poriadku
vedomostnej súťaže s názvom „Prírodné a kultúrne dedičstvo pohraničnej oblasti“organizovanej
mestom a gminou Piwniczna-Zdrój a obcou Mníšek nad Popradom, pre potreby konania súťaže a
taktiež jej propagácie prostredníctvom masmédií, najmä na internete.

………………………..
(dátum)

……...…………...………………..

(čitateľný podpis zákonného zástupcu účastníka)

