Trzebiatowski Ośrodek Kultury
zaprasza do wzięcia udziału
w
TURNIEJU WIEDZY O TRZEBIATOWIE
REGULAMIN
1. Celem Turnieju jest popularyzowanie wśród dzieci i młodzieży wiedzy
o przeszłości miasta i regionu, zainteresowanie uczniów „Małą Ojczyzną”, jej historią,
sztuką, kulturą i współczesnym obliczem, a także zwrócenie uwagi na walory
przyrodnicze i turystyczne ziemi trzebiatowskiej oraz potrzebę ochrony środowiska
naturalnego i kulturowego.
2. Uczestnikami turnieju są drużyny: szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych.
3. Drużyny biorą udział w następujących kategoriach:
- SP klasy I – III,
- SP klasy IV –VI,
- SP klasy VII – VIII
- szkoły ponadpodstawowe
4. Każda szkoła typuje maksymalnie dwie trzyosobowe drużyny w poszczególnych
kategoriach (uczestnikami mogą być laureaci poprzednich edycji Turnieju).
5. Turniej odbywać się będzie w formie gry historycznej - drużyny otrzymają karty z
zadaniami dotyczącymi historii Trzebiatowa, muzeum, pałacu.
6. Drużyny nie mają możliwości zapoznania się z pytaniami i zadaniami przed
rozgrywką turniejową. Zachęcamy do korzystania z publikacji poseminaryjnych
„Trzebiatów - spotkania pomorskie”, zbiorów działu regionalnego oraz zapraszamy na
naszą stronę www.kultura.trzebiatow.pl
7. Drużyny ocenia Jury powołane przez Trzebiatowski Ośrodek Kultury.
8. Turniej odbędzie się 31 maja 2022r. w Pałacu (Czytelnia główna):
- szkoła podstawowa klasy I – III – gdz. 9.00
- szkoła podstawowa klasy IV – VI – godz.10.30
- szkoła podstawowa klasy VII –VIII – 12.00
- szkoły ponadpodstawowe – godz. 13.30
9. Karty uczestnictwa należy przesłać na adres e-mail tok@trzebiatow.pl lub
dostarczyć osobiście maksymalnie do 20 maja 2022r.
10. Werdykt Jury jest ostateczny i niepodważalny. Organizator zastrzega sobie prawo
ostatecznej interpretacji regulaminu Turnieju Wiedzy o Trzebiatowie oraz pytań i zadań
konkursowych.
11. Jury zapozna się z pytaniami i zadaniami konkursowymi (opracowanymi przez
Organizatora) dopiero w dniu Turnieju.
12. Z uwagi na sytuację pandemiczną Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania
Turnieju.
Informacji na temat Turnieju Wiedzy o Trzebiatowie udzielają:
Beata Frąckowiak, Marta Górska, Anna Rzepecka, tel. 91 38 72 614, 517 695 414

……………………………………
Pieczątka szkoły

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKÓW
TURNIEJU WIEDZY O TRZEBIATOWIE
PROSIMY WYPEŁNIAĆ PISMEM DRUKOWANYM
1. Nazwa szkoły:………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
2. Kategoria ( proszę zaznaczyć właściwą)
a/ SP I-III
b/ SP IV- VI
c/ SP VII-VIII

d/ ponadpodstawowe

3. Nazwisko i imię nauczyciela zgłaszającego uczestników:………………………………..
tel. kontaktowy.......................................................................................................................
4. Imię i nazwisko członków drużyn:
DRUŻYNA 1

DRUŻYNA 2

1.

1.

2.

2.

3.

3.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE administratorem
danych osobowych jest Trzebiatowski Ośrodek Kultury z siedzibą w Trzebiatowie przy ul. Wojska
Polskiego 67.
Zgodnie z art. 8 ust.1 ustawy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27
kwietnia 2016 r. uczestniczący w konkursie (zarówno uczestnik, jak i nauczyciel/instruktor/rodzic)
wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych swoich/dziecka (imię, nazwisko, wiek, placówka
delegująca lub adres prywatny w przypadku zgłoszeń indywidualnych i telefon) i wizerunku do celów
informacyjnych, promocyjnych, organizacyjnych związanych z konkursem oraz działalnością
kulturalnoedukacyjną TOK.
Osoby przekazujące dane osobowe posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich
poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niepodanie wymaganych danych
uniemożliwi udział w konkursie. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu.

.................................................
Miejscowość i data

………………………...............................................
Zapoznałam(em) się z regulaminem TWOT
{podpis nauczyciela}

