IV CZEMIERNICKIE
(WIRTUALNE)MARSZE
NIEPODLEGŁÓŚCI
„IV Czemiernickie Marsze Niepodległości” – konkurs organizowany
przez Czemiernickie Towarzystwo Regionalne w ramach projektu
Patriotycznie
w Gminie Czemierniki, współfinansowana z Programu Działaj
Lokalnie przez Akademię Filantropii w Polsce oraz Fundację Akcja
Działa.

KONKURS WIEDZY HISTORYCZNO – PRZYRODNICZO - TURYSTYCZNEJ
DOTYCZĄCY GMINY CZEMIERNIKI

Śladami przeszłości idziemy ku przyszłości...

REGULAMIN

Czemierniki 20 grudzień 2020

VII. Zgłoszenia
I. Termin
Konkurs odbędzie się w dniu 20 grudnia (niedziela) pomiędzy godz. 12 00
(publikacja linku do testu na grupie) a godziną 16 00 (zamknięcie możliwości
odsyłania testu).
II. Organizatorzy
Czemiernickie Towarzystwo Regionalne
Zespół Szkół w Czemiernikach
Szkolne Koło Turystyczno Krajoznawcze
III. Sponsorzy:



Wójt Gminy Czemierniki
Czemiernickie Towarzystwo Regionalne

IV. Cele konkursu:





wirtualne nawiedzenie urokliwych miejsc Gminy Czemierniki
podnoszenie ogólnej wiedzy o “małej ojczyźnie”
promocja wśród mieszkańców Gminy Czemierniki różnych form aktywnego
spędzania wolnego czasu
dobra zabawa

V. Kierownictwo:



Ireneusz Kaczorek – Dyrektor Zespołu Szkół w Czemiernikach
Tomasz Sobieszek – autor testu i sędzia główny

Do dnia 18 grudnia (piątek). Wystarczy dołączyć do grupy na Facebooku IV
CZEMIERNICKIE (WIRTUALNE) MARSZE NIEPODLEGŁÓŚCI i podać
kategorię.
W przypadku braku przez uczestnika konta na Facebooku istnieje możliwość wysłanie
linku na email (kontakt: tomo1979@o2.pl).
VIII. Świadczenia




komplet materiałów startowych
dyplomy dla najlepszych
cenne nagrody rzeczowe oraz puchary dla najlepszych w poszczególnych
kategoriach

IX. Wyposażenie uczestników




komputer lub inne urządzenie z łączem internetowym
orientacja w terenie
dobry humor

X. Postanowienia końcowe







w przypadku równej ilości punktów decyduje czas odesłania testu!
uczestnicy biorą udział w konkursie bezpłatnie
w przypadku dużej ilości uczestników decyduje kolejność zgłoszeń
udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie
danych osobowych na potrzeby organizacji
i promocji imprezy
ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów

VI. Forma i kategorie




kokurs wiedzy z zakresu wiedzy historyczno – geograficznej dotyczący GMINY
CZEMIERNIKI
impreza skierowana jest dla mieszkańców gminy Czemierniki oraz sympatyków
turystyki z różnych stron świata
uczestnicy startują indywidualnie w następujących kategoriach:
 senior
 uczniowie szkół ponadpodstawowych
 uczniowie szkół podstawowych

XI. Program:
20 grudzień
21 grudzień
23 grudzień

1200
1600
ok. 2000
900

Zamieszczenie linku do testu na grupie.
Zamknięcie możliwości odsyłania testu.
Publikacja wyników na grupie (Facebook).
Podsumowanie imprezy, wręczenie dyplomów, nagród
i pucharów dla najlepszych (Szkoła Podstawowa
w Czemiernikach).

ZAPRASZAMY

