
Regulamin III Wielkiego Testu Wiedzy o Mielniku

I.
Postanowienia Ogólne

1.Niniejszy regulamin określa zasady i przebieg III Wielkiego Testu Wiedzy o Mielniku
2.Organizatorem Testu jest Ośrodek Dziejów Ziemi Mielnickiej – Muzeum, ul. Brzeska 71, 17-307 
Mielnik
3.Test odbędzie się 8 października 2021 r. o godz. 11.00.

II.
Cele Testu, warunki uczestnictwa w Teście

1.Głównym celem Testu jest propagowanie historii i wiedzy o Mielniku wśród mieszkańców oraz 
sympatyków Gminy Mielnik.
2.Prawo do udziału w Teście przysługuje uczniom Zespołu Szkół im. Unii Mielnickiej w Mielniku. 
Osoby takie mogą wziąć udział w Teście pod warunkiem przedstawienia pisemnej zgody prawnego 
opiekuna.
3.Udział w Teście jest bezpłatny oraz całkowicie dobrowolny. Warunkiem uczestnictwa w Teście 
jest dostarczenie organizatorowi zgłoszenia.
4.Zgłoszenia można dokonać osobiście w Ośrodku Dziejów Ziemi Mielnickiej – Muzeum, 
korespondencyjnie wysyłając zgłoszenie na adres: odzm@mielnik.com.pl, lub telefonicznie pod 
numerem: 85 65 77 100 w godzinach pracy organizatora, tj: poniedziałek - piątek 8.00-16.00, 
sobota – niedziela 10.00 – 18.00. Zgłoszenia do udziału w Wielkim Teście Wiedzy o Mielniku będą 
przyjmowane w okresie od 28 września 2021 r. do 7 października 2021 r.
5.Minimalną liczbę uczestników Testu określa organizator i wynosi ona 10 osób.

III.
Termin, miejsce oraz przebieg Testu

1.Test rozpocznie się 8 października 2021 r. o godz. 11.00 w Zespole Szkół im. Unii Mielnickiej w 
Mielniku, ul. Brzeska 132
2.Rejestracja uczestników rozpocznie się od godz. 10.00.
3.Test będzie się składał z 27 pytań. Pytania będą zróżnicowane pod względem  stopnia trudności. 
Będą to pytania otwarte i zamknięte. Do każdego pytania zamkniętego będą podane cztery 
odpowiedzi, z których jedna będzie prawidłowa.
4.W trakcie trwania Testu zabronione jest: wychodzenie z pomieszczenia, korzystanie z urządzeń 
elektronicznych typu: komputery oraz telefony, a także innego rodzaju pomocy. W przypadku 
złamania tego zakazu organizator zdyskwalifikuje uczestnika Testu w trybie natychmiastowym.
5.Maksymalny czas trwania testu - 1 godzina.
6.Porządek i przebieg Testu będą nadzorować pracownicy Ośrodka Dziejów Ziemi Mielnickiej 
obecni na sali przez cały czas trwania Testu.

IV.
Komisja testu, wyłonienie laureatów i nagrody

1.Komisja Testu dokona weryfikacji prawidłowości udzielonych odpowiedzi. Za każdą prawidłowo 
udzieloną odpowiedź zostanie przyznany jeden punkt. Laureatami Testu zostaną trzy osoby, które 
zdobędą największą liczbę punktów. W przypadku takiej samej liczby punktów, decyduje szybkość 
rozwiązania Testu.
2.Wyniki Testu zostaną ogłoszone 24 października w trakcie trwania obchodów 10-lecia Ośrodka 
Dziejów Ziemi Mielnickiej na sali głównej Ośrodka Dziejów Ziemi Mielnickiej – Muzeum.

mailto:odzm@mielnik.com.pl


3.Po ostatecznym wyłonieniu trzech laureatów zostaną im przyznane nagrody o równowartości:
- I miejsce: 200 zł
- II miejsce: 100 zł
- III miejsce: 50 zł

V.
 Postanowienia końcowe

1.Niniejszy regulamin wchodzi w życie z chwilą opublikowania go na stronach internetowych 
organizatora: www.goksir.mielnik.com.pl 
2.Regulamin będzie dostępny w siedzibie i w godzinach pracy organizatora.
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