
Regulamin konkursu wiedzy o ziemi nowotomyskiej 
zorganizowanego podczas konferencji KASSK 2009 

w Nowym Tomyślu 
 

1. Organizatorem konkursu jest Urząd Miejski w Nowym Tomyślu. Konkurs przeprowadzony zostanie w 
ramach jubileuszowej V Konferencji Administratorów Szkolnych Sieci Komputerowych. 
 
2. Celem konkursu jest zachęcenie uczestników konferencji do zgłębienia wiedzy o ziemi nowotomyskiej, jej 
historii, walorach turystycznych, kulturalnych, gospodarczych. Zadaniem konkursu jest promocja miasta i 
gminy Nowy Tomyśl wśród uczestników konferencji.  
 
3. Uczestnikami konkursu mogą byd wszyscy uczestnicy konferencji. Z udziału w konkursie wyłączeni są 
członkowie komitetu organizacyjnego konferencji.  
 
4. Konkurs przeprowadzony zostanie w dniu 4 kwietnia 2009 roku w godzinach od 8.00 do  18.00 na terenie 
Gimnazjum im. Feliska Szołdrskiego w Nowym Tomyślu.  
 
5. Warunkiem udziału w konkursie jest zalogowanie się na platformie konkursowej i wypełnienie  testu 
konkursowego.  
Organizatorzy konferencji zapewniają dostęp do komputerów z niezbędnym do udziału w konkursie 
oprogramowaniem.  
 
6. Każdy uczestnik konkursu otrzyma test z 30. pytaniami jednokrotnego wyboru, na rozwiązanie którego 
wyznaczone zostanie 15 minut. Po upływie tego czasu zablokowana zostaje możliwośd powrotu do zadao 
testowych.  
 
7. Uczestnikom konkursu powinna byd znana obsługa przeglądarek internetowych jako narzędzia 
konkursowego.  
 
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia losowe powstałe podczas przeprowadzenia 
konkursu, np. wyłączenie prądu, restart komputera. 
 
9. W przypadku jednakowej liczby punktów uzyskanych podczas testu organizator konkursu przewiduje 
możliwośd przeprowadzenia dogrywki, która będzie miała formę pytao otwartych i odpowiedzi ustnych. 
Dogrywka odbędzie się dnia 4 kwietnia 2009 roku po godzinie 20.00 w gospodarstwie agroturystycznym 
„Klimkowa Osada” w Cichej Górze. 
 
10. Ogłoszenie wyników konkursu i rozdanie nagród nastąpi 4 kwietnia 2009 roku (bezpośrednio po 
ewentualnej dogrywce), podczas biesiady w „Klimkowej Osadzie” w Cichej Górze.   
 
11. Organizator konkursu  ufundował atrakcyjne nagrody za zajęcie pierwszych trzech miejsc w konkursie. O 
kolejności miejsc zadecyduje ilośd udzielonych poprawnie  odpowiedzi w teście oraz w ewentualnej 
dogrywce.  
 
12. Warunkiem odebrania nagrody jest udział w spotkaniu w gospodarstwie agroturystycznym „Klimkowa 
Osada” w Cichej Górze, podczas którego zapadnie decyzja o ewentualnej konieczności dogrywki i 
ogłoszone zostaną wyniki.  
Nieobecnośd na spotkaniu spowoduje, że nagroda przejdzie dla uczestnika konkursu, który uplasował się 
na niższej pozycji.  
 
13. Pokwitowanie odbiór nagrody nastąpi po okazaniu dokumentu tożsamości. 
 
 


