
Regulamin II Rodzinnego Konkursu  

Wiedzy o Gminie Mała Wieś 2017r”. 

 
 § 1 Organizator 

 

Wójt Gminy  Mała Wieś 

Ul. Kochanowskiego 1, 09-460 Mała Wieś 

www.malawies.pl, gmina@malawies.pl 

 

 
 

§ 2 Informacje ogólne 

 

1. Konkurs odbędzie się 10 września 2017r. podczas XIX Dni Gminy Mała Wieś w 

miejscowości Mała Wieś. Godzina rozpoczęcia konkursu zostanie podana do 

publicznej wiadomości na Stronie internetowej  www.malawies.pl oraz na  plakatach 

promujących XIX Dni Gminy Mała Wieś. 

2. Udział w konkursie jest bezpłatny. 

3. Nad przebiegiem konkursu czuwać będzie Jury powołane przez Organizatora 

 

§ 3 Tematyka konkursu 

 

Konkurs obejmuje wiedzę na temat Gminy Mała Wieś z zakresu: 

➢ Gmina Mała Wieś na tle powiatu płockiego, 

➢ Charakterystyka Gminy, 

➢ Ciekawe miejsca i zabytki, 

➢ Historia Gminy i Parafii, 

➢ Administracja publiczna, 

➢ Oświata, kultura, sport, 

➢ Organizacje pozarządowe,  

➢ Sołectwa. 

 

§ 4 Uczestnicy 

 

1. Konkurs adresowany jest do rodzin z terenu Gminy Mała Wieś 

2. Trzyosobowe zespoły (mama, tata i dziecko; tata, dziecko i dziecko; mama, dziecko  

i dziecko; babcia, wnuczek/wnuczka i wnuczek/wnuczka, dziadek, wnuczek/wnuczka 

i wnuczek/wnuczka). 

 

 

§ 5 Cel konkursu 

 

1. Promowanie Gminy Mała Wieś. 

2. Upowszechnianie historii ziemi małowieskiej. 

3. Integracja rodzin i  społeczności lokalnej. 

 

§ 6 Zgłoszenia uczestników 

 

http://www.malawies.pl/
mailto:gmina@malawies.pl
http://www.malawies.pl/


Zespoły wymienione w § 4 pkt.2 proszono są o zgłoszenie chęci uczestnictwa w konkursie na 

kartach zgłoszeniowych, stanowiących załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu w terminie 

do 31.08.2017roku. Karty zgłoszeniowe należy osobiście złożyć w Urzędzie Gminy Mała 

Wieś lub przesłać na adres e-mail: gmina@malawies.pl 

 

§ 7 Przebieg konkursu 

 

1. Rodzina uczestnicząca w konkursie losuje kolejno pytania z przygotowanej przez 

Organizatora puli pytań, 

2. Ustnych odpowiedzi na zadane przez prowadzącego konkurs pytania uczestnicy 

udzielać będą pojedynczo, typując spośród swojego zespołu osobę która udzieli 

odpowiedzi, 

3. Każdy zespół odpowiadać będzie na 8 wylosowanych pytań, każda dobra odpowiedź 

na pytanie: 1punkt, 

4. Po zakończeniu odpowiedzi Jury policzy punkty osobno dla każdego zespołu. 

5. Liczba punktów decyduje o zwycięstwie, 

6. W sytuacji uzyskania takiej samej liczby punktów Organizator przewiduje dogrywkę 

(do pierwszej złej odpowiedzi). 

7. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi po zakończeniu konkursu. 

 

§ 8 Nagrody 

 

1. Laureaci trzech pierwszych miejsc, nagrodzeni zostaną nagrodami rzeczowymi 

ufundowanymi przez Wójta Gminy Mała Wieś 

2. Każdy zespół otrzyma dyplom za udział w konkursie. 

 

 

§ 9 Postanowienia końcowe 

 

1. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu  

2. Wzięcie udziału w konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na 

wykorzystywanie i przetwarzanie danych osobowych Uczestnika przez Organizatora w 

celach związanych z przeprowadzeniem konkursu, a także opublikowanie imienia, 

nazwiska i wizerunku uczestnika na stronach internetowych oraz materiałach 

informacyjnych i promocyjnych, 

3. Dane osobowe Uczestników Konkursu przetwarzane będą przy zachowaniu zasad 

określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 

z 2016 r., poz. 922) 

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie uniemożliwia 

udział w Konkursie. Każdy uczestnik Konkursu posiada prawo wglądu do swoich 

danych osobowych oraz do ich poprawiania. 

5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie decyduje Organizator. 

6. Organizator informuje, iż dane osobowe laureata konkursu (imię i nazwisko) zostaną 

opublikowane  

7.  Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu w przypadku kiedy zgłoszą 

się mniej niż 3 drużyny. 

8. Informacje o konkursie można uzyskać pod nr telefonu 570-604-620 ( od poniedziałku 

do piątku w godzinach 8.00-16.00) 

9. Organizatorzy turnieju zastrzegają sobie prawo wprowadzenia zmian w regulaminie. 

 


