REGULAMIN Siedleckiego Testu Historycznego
§ 1. Organizatorzy
SIEDLECKI TEST HISTORYCZNY, zwany dalej Testem, organizowany jest przez IV Liceum
Ogólnokształcące im. Hetmana Stanisława Żółkiewskiego i Stowarzyszenie ,,Żółkiewszczacy”
z siedzibą przy ul. Sokołowskiej 161 B w Siedlcach i zwanymi dalej Organizatorami.
§ 2. Uczestnicy
1. Test jest konkursem indywidualnym i zespołowym dla szkół: podstawowych,
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
§ 3. Czas i miejsce przeprowadzenia Testu
1. Test odbędzie się w tymczasowej siedzibie IV Liceum im. Hetmana Stanisława
Żółkiewskiego tj. budynku Collegium Mazovia w Siedlcach ul. Sokołowska 161.
2. Terminy obu części Siedleckiego Testu Historycznego oraz miejsce wręczenia nagród
zostaną podane zostaną nie później niż na 3 miesiące przed finałem konkursu.
§ 4. Obowiązki uczestnika
1. Każdy uczestnik jest zobowiązany:
a) Uczestnik nie może mieć przy sobie w czasie Testu żadnego rodzaju pomocy naukowych.
b) Uczestnik na czas Testu musi wyłączyć telefon komórkowy.
c) Uczestnik udziela odpowiedzi na kartach testowych długopisem.
d)Przystępując do Testu uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych
przez Organizatorów w celu przeprowadzenia Testu.
§ 5. Przebieg Testu
1. Uczestnicy odpowiadać będą na pytania testowe przy użyciu drukowanych kart testowych.
2. Na karcie testowej znajdować się będą numery pytań, każdy z podpunktami A, B, C, D jako
wariantami odpowiedzi.
3. Zadaniem uczestnika będzie dokonanie wyboru wariantu odpowiedzi przez zakreślenie
przyporządkowanej mu litery.
4. Tylko jedna odpowiedź z przedstawionych czterech wariantów będzie prawidłowa.
5. Pytania będą podzielone według skali trudności na kategorie.
6. Treść pytań i warianty odpowiedzi będą wyświetlane na ekranie, odczytywane przez
spikera lub emitowane w formie nagrań.
7. Wariant odpowiedzi wybrany przez uczestnika, A albo B albo C albo D, powinien być tylko i
wyłącznie skreślony krzyżykiem.
8. Na karcie odpowiedzi nie może być poprawek. Uczestnik może zaznaczyć tylko jedną
odpowiedź. 9. W przypadku poprawek odpowiedź na dane pytanie nie będzie sprawdzana i
uczestnik nie otrzyma punktu.
10. Za każdą prawidłową odpowiedź na pytanie uczestnik otrzyma jeden punkt.
11. Suma zebranych przez uczestnika punktów określa jego miejsce w rankingu.

13. Nad przebiegiem Testu i sprawdzaniem kart z odpowiedziami czuwać będzie Komisja
Konkursowa.
Nagrody
1. Uczestnik Testu, który uzyska największą liczbę punktów otrzyma Nagrodę Główną, puchar
i dyplom.
2. Oddzielną kategorią wiekową będzie kategoria uczniów szkół: podstawowych,
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
3. Zwycięzca kategorii szkolnej otrzymuje nagrodę rzeczową i dyplom, a jego wynik brany
jest pod uwagę w kategorii ogólnej.
4. Dla reprezentacji szkół w trzech kategoriach za zajęcie I-III miejsca przewidziane są:
dyplomy, puchary oraz nagrody rzeczowe.
§ 7. Postanowienia końcowe
1. Uczestnicy przyjeżdżają i biorą udział w Teście na własny koszt.
2. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.zolkiewski.siedlce.pl
3. Wszelkie zapytania uczestnicy mogą kierować na adres mail lo4@zolkiewski.siedlce.pl
4. Organizator zastrzega sobie zmiany w Regulaminie.
5. Wszystkie sprawy sporne rozstrzyga Komisja Konkursowa.
Organizator

