
REGULAMIN 
 
 

 

VII Gminnego Konkursu Wiedzy o Książce  
 
 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 
1. Organizatorem konkursu jest Dyrektor Ośrodka Kultury w Wieliszewie. 
 
2. Biuro Organizacyjne: Ośrodek Kultury w Wieliszewie, ul. Stanisława Moniuszki 2, 
 

05-119 Legionowo, e-mail: kultura@wieliszew.pl. 
 
3. Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu oraz 

wprowadzenia zmian w jego treści, jednocześnie ogłaszając je do publicznej 

wiadomości. Aktualność regulaminu można sprawdzić na stronie internetowej: 

www.ok.wieliszew.pl. 

 
 

CELE KONKURSU I WARUNKI UCZESTNICTWA 
 
1. Celem konkursu jest: popularyzowanie literatury dziecięcej, młodzieżowej oraz dla 

dorosłych, rozwijanie wrażliwości i wyobraźni czytelniczej, uświadomienie korzyści 

wynikających z czytania książek, promowanie wizerunku „człowieka oczytanego”, 

rozwijanie zainteresowań czytelniczych, pogłębianie wiedzy o książce. 

2. Konkurs przyjmuje formę „quizu on-line”. 
 
3. Konkurs jest organizowany z okazji „Tygodnia Bibliotek 2021”. 
 
4. Quiz adresowany jest do mieszkańców z terenu Gminy Wieliszew. 
 
5. Quiz zostanie przeprowadzony w czterech kategoriach wiekowych:  

  I kategoria – klasy I-III szkół podstawowych, 

II kategoria – klasy IV-VI szkół podstawowych, 
 

III kategoria – klasy VII-VIII szkół podstawowych.  
 

IV kategoria – Młodzież i osoby dorosłe od 16 roku życia. 
 

 
6. Tematem quizu dla poszczególnych kategorii wiekowych jest książka:  

I kategoria – „Asiunia”, Joanna Papuzińska 

II kategoria – „Olbrzym”, Andrzej Maleszka  

III kategoria – „Oskar i Pani Róża”, Eric-Emmanuel Schmitt 

IV kategoria – „Poryw”, Kinga Wójcik 



 
 

7. Dla każdej kategorii wiekowej quiz będzie złożony odpowiednio z pytań 

jednokrotnego i wielokrotnego wyboru oraz pytań otwartych.  

8. Quiz będzie utworzony w odpowiednim formularzu poprzez portal 

www.google.com  i udostępniony na stronie internetowej www.ok.wieliszew.pl   

w dniu 14 maja 2021 roku. 
 
9. Quiz dla każdej kategorii wiekowej będzie publikowany w odstępach 60-

minutowych i będzie widoczny dla każdej z kategorii przez 20 minut w 

następujących porach: 
 

 I kategoria – godz. 14.00,  

II kategoria – godz. 15.00, 

III kategoria – godz. 16.00.  

IV kategoria – godz. 17.00, 

 
10. Przy udzielaniu odpowiedzi na każde z pytań quizu obowiązuje ograniczenie 

czasowe. 
 
11. Warunkiem uczestnictwa w quizie jest wypełnienie formularza podanego na 

stronie www.ok.wieliszew.pl  podając imię, nazwisko, wiek oraz adres e-mail do 

12 maja do godziny 23.59. 
 
12. Wyniki quizu zostaną opublikowane na stronie internetowej www.ok.wieliszew.pl  

najpóźniej do 21 maja 2020 roku. 

 
 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

1. Wyłonienia zwycięzców quizu dokona komisja powołana przez Organizatora. 

Decyzja komisji jest ostateczna. 
 

Kryteria oceny: ilość prawidłowych odpowiedzi, czas rozwiązania quizu. 
 
2. Laureaci quizu otrzymają nagrody i wyróżnienia. 
 
3. Po publikacji wyników quizu laureaci będą proszeni o kontakt telefoniczny i 

mailowy z Biurem Organizacyjnym. 
 
4. W przypadku zaistnienia szczególnych okoliczności Organizator zastrzega sobie 

prawo do zmian w regulaminie. 
 
5. Regulamin można pobrać ze strony internetowej www.ok.wieliszew.pl  
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