
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA im. Galla Anonima W GŁOGOWIE

REGULAMIN KONKURSU CZYTELNICZEGO POD HASŁEM 

„TRIVIA: Sztuka przetrwania w krzyżowym ogniu pytań - 2022”

§ 1. Postanowienia ogólne.

1. Organizatorem konkursu TRIVIA jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Galla Anonima w Głogowie.
2. Konkurs TRIVIA jest przeznaczony dla uczniów miejskich szkół podstawowych (klasa 7). 
3. W konkursie TRIVIA biorą udział trzyosobowe drużyny.
4.  Każda  szkoła  może  wytypować  jedną  drużynę  składającą  się  z  trzech  osób,  która  będzie  jej
reprezentacją w konkursie TRIVIA. 
5. Zgłoszenie drużyny powinno nastąpić do 17 października do godz. 15.00 
- telefonicznie (76 8347129 lub kom. 666041085) 
- pocztą elektroniczną (filia3@mbp.glogow.pl lub grendel1@tlen.pl).
6. Zgłoszenie do konkursu oznacza zgodę uczestnika na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie
potrzebnym do przeprowadzenia  konkursu oraz zgodę na  utrwalenie  jego wizerunku,  a także obrazu i
dźwięku  w ramach przeprowadzonego konkursu  oraz  ich  nieodpłatne  rozpowszechnianie  w materiałach
promocyjnych  oraz  dokumentujących  przebieg  całego  wydarzenia,  również  w  innych  materiałach
dokumentujących  działalność  organizatora  konkursu,  w  szczególności  poprzez  umieszczanie  wizerunku,
obrazu  i  dźwięku  w  prasie,  folderach,  biuletynach,  sieci  wewnętrznej  oraz  Internecie,  np.  na  stronach
internetowych organizatora konkursu i jego mediach społecznościowych.

§ 2. Szczegóły organizacji konkursu.

1. Konkurs TRIVIA odbędzie się w formie turnieju wielozadaniowego.
2. Drużyny rywalizować będą w konkurencjach teoretycznych (wiedza ogólna z tematów: geografia Polski i
świata,  przyroda,  wielcy  odkrywcy,  sztuka  przetrwania)  oraz  praktycznych  (rozpoznawanie  flag
państwowych, grzybów i drzew leśnych; budowa samolotu z papieru itp.)
3. Konkurs TRIVIA przeprowadzony zostanie w Filii nr 1 z siedzibą w Głogowie przy ul. Budowlanych 10
w dniu 20 października o godz. 8.15
4. Przewidywany czas trwania konkursu TRIVIA: 150 min.

§ 3. Postanowienia końcowe.

1. Ogłoszenie wyników i przyznanie nagród nastąpi po zakończeniu Gry Terenowej, która zaplanowana
jest dla uczestników Trivii jako dodatkowa niepunktowana atrakcja.
2.  Podstawą do ustalenia miejsc i  przyznania  nagród będzie  ilość zebranych punktów przyznawanych
oddzielnie po każdej konkurencji konkursowej.
3.  Nagrody przewidziane są dla  drużyn,  które  w konkursie  TRIVIA zdobędą  pierwsze,  drugie  i  trzecie
miejsce.
4. Każdy uczestnik konkursu TRIVIA otrzyma dyplom uczestnictwa.
5. Sprawy sporne rozstrzygane będą przez jurorów i organizatorów konkursu TRIVIA.
6.  Wszelkie  pytania  prosimy  kierować  do  organizatorów  konkursu  TRIVIA  (osoba  wyznaczona  do
kontaktów w sprawie konkursu TRIVIA: Piotr Mosoń tel. 76 8347129 lub kom. 666041085).


