NASZA HISTORIA-GRA QUIZOWA – Regulamin

1. Organizatorem gry jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana K. Norwida w Świdnicy.
2. Do Gry Placówka może zgłosić jedną drużynę dwuosobową – składającą się z uczniów klas 2 i 3 gimnazjalnych
wraz opiekunem, który nie bierze udziału w grze.

3. Zgłoszenia przyjmowane są drogą mailową na adres: stronawww@mbp.swidnica.pl
do 18 kwietnia 2018.
4. Gra odbędzie się 10 maja 2018 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Świdnicy o godzinie 10.00, stanowić będzie
formę zabawy (gra quizowa).
5. Celem Gry jest uczczenie wydarzeń majowych.
6. Udział w Grze jest bezpłatny.
7. Gra ma charakter quizowy. Zadaniem uczestników Gry jest odpowiadanie na pytania dotyczące historii Polski
(od początków państwa polskiego po dzień dzisiejszy), do wyboru uczestników będą trzy kategorie pytań,
odpowiednio punktowane. Gra rozegrana będzie w Miejskiej Bibliotece Publicznej – Sala Cysterska (I piętro).
8. Drużyny losowo wybiorą kolor stolika, przy którym toczyć będą rozgrywkę. Grę rozpocznie drużyna, na której
stoliku znajduje się pionek pierwszego gracza (flaga).
9. Drużyny decydują, jaki poziom trudności ma mieć pytanie, na które odpowiedzą, zgodnie z ruchem wskazówek
zegara.
10. Drużyna, z flagą na stoliku, ma pierwszeństwo w wyborze najwyżej punktowanego pytania, jeżeli nie zdecyduje się,
ta możliwość przechodzi na kolejną drużynę.
11. Po zakończonej rundzie, podliczeniu punktów, pionek pierwszego gracza – flaga, zgodnie z ruchem wskazówek
zegara, przechodzi na kolejny stolik.
12. Po ostatnim pytaniu i podliczeniu punktów, ogłoszony zostanie Zwycięzca Gry. W przypadku remisu,
uniemożliwiającego ustalenia pierwszego, drugiego czy trzeciego miejsca, rozegrana zostanie dogrywka –
niespodzianka.
13. Werdykt organizatora jest nieodwołalny i nie podlega negocjacji.
14. Poprzez zgłoszenie i udział w Grze rodzic lub opiekun prawny Uczestnika wyraża zgodę na:
- wzięcie udziału w Grze na warunkach określonych w niniejszym regulaminie;
- przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych uczestników w zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia
Gry (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.09.1997 roku Dz. U. Nr 133 poz. 883);
- opublikowanie przez Organizatora na łamach stron internetowych, portali społecznościowych oraz w informacjach
medialnych wizerunku uczestnika oraz w uzasadnionym przypadku, imienia i nazwiska uczestnika.
15. Karta Zgłoszenia Drużyny w załączeniu.

