Regulamin quizu internetowego organizowanego w ramach przygotowań do
Ogólnopolskiego zjazdu Szkół im. Jana Pawła II
1. Organizator:
ZSP im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim
2. Cel:
Ugruntowanie wiedzy i przybliżenie uczniom postaci Patrona Szkoły.
3. Adresaci:
Uczniowie ZSP im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim oraz mieszkańcy Internatu ZSP.
4. Quiz:
Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie Ucznia, który w najkrótszym czasie udzieli największej liczby
poprawnych odpowiedzi na 25 pytań dotyczących Jana Pawła II.

Informujemy, że liczy się zarówno poprawność udzielonej odpowiedzi jak również jej szybkość (b.
ważne). Czas na udzielenie odpowiedzi max 25 sekund. Odpowiedzi na pytanie udziela się poprzez wybór
jednej z czterech propozycji podanych przy każdym z nich. Tylko jedna z propozycji jest prawidłowa. Po
zaznaczeniu jednej z propozycji Uczestnik uzyskuje informację co do prawidłowości swojego wyboru.

W quizie zamieszczone będą pytania powiązane z materiałami opublikowanymi na stronie internetowej
szkoły. Pytania będą sprawdzały m.in. zrozumienie zamieszczonych artykułów oraz opanowanie zawartych
w nich informacji.
Quiz odbędzie się ……… (w hali sportowej ZSP), w dniu … maja 2018, o godz. 10.30 do do godz.
11.00.
Uczestnikiem Konkursu może być tyko uczeń naszej szkoły. Przystąpienie do rozwiązywania Quizu wymaga
zastosowania się do instrukcji podane na stronie szkoły i bezpośrednio przed rozpoczęciem konkursu.

5. Nagrody w quizie:
Spośród uczestników quizu, którzy udzielą prawidłowych odpowiedzi na pytania i uzyskają największa ilość
punktów komisja wyłoni pięciu laureatów.
6. Zgłoszenia:
W quizie mogą wziąć udział wszyscy uczniowie szkoły posiadający smartfon lub telefon komórkowy z
dostępem do Internetu. Quiz dostępny będzie wyłącznie dla osób zalogowanych, logować się można wg.
Załączonej instrukcji. (poniżej regulaminu)
7. Skład komisji konkursowej:
Grażyna Dzida – Dyrektor Szkoły,
Marek Paszkowski – Kierownik Internatu,
Elżbietą Niewęgłowska - nauczyciel
Waldemar Podsiadły – wychowawca Internatu,
Katarzyna Gołoś – nauczyciel
8. Rozstrzygnięcie quizu i nagrody:
Rozstrzygnięcie quizu nastąpi w ok. 25 minut od jego zakończenia.
Lista laureatów quizu zostanie wyświetlona na ekranie i ogłoszona przez przewodniczącego komisji
konkursowej – tj. Dyrektora Szkoły.
Lista laureatów quizu zostanie opublikowana również na stronie Internetowej szkoły i podana do publicznej
wiadomości.

9. Postanowienia końcowe
Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym regulaminie.
W trakcie trwania quizu Organizator może dokonać zmiany w regulaminie, ograniczenia lub rozszerzenia
treści pytań zawartych w quizie oraz zmiany czasu trwania quizu.
Interpretacja regulaminu leży wyłącznie w gestii Organizatora.
Udział w quizie jest jednoznaczny z akceptacją wszelkich postanowień regulaminu.
Udział w Konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu
przeprowadzenia badania oraz losowania nagród i dostarczenia nagród laureatom. Dane osobowe
uczestników przekazane Organizatorowi będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r. poz. 922..). Podanie danych osobowych jest dobrowolne,
jednak ich niepodanie uniemożliwia przyznanie i dostarczenie ewentualnej nagrody. Każdy uczestnik ma
prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich przetwarzania.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dokonania zgłoszenia spowodowany przez
operatorów internetowych oraz sieci telefonii komórkowej, jak również za zgłoszenia dokonane przez osoby
nieuprawnione, które będą z konkursu eliminowane.
Wszelkie informacje o quizie zawarte w materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter
informacyjny. Wiążącą moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego regulaminu i komisji
konkursowej.

Logowanie do quizu
Uwaga! Należy wyłączyć wygaszacz ekranu
1. Wchodzimy na stronę: www.kahoot.it
2. Wpisujemy numer PIN widoczny na ekranie monitora. (Zatwierdzamy przyciskiem
enter).
3. Podajemy nazwę
wg schematu:
- Imię Nazwisko, klasa (w skrócie) (po wpisaniu oczywiście zatwierdzamy)
4. Po poprawnym zalogowaniu nasz gracz (jego nazwa) wyświetli się na ekranie
ściennym.
Powodzenia

