
REGULAMIN 
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1.1 Organizatorem konkursu jest Biblioteka znajdująca się przy szkole Zespołu Szkół Elektryczno-

Mechanicznego przy ulicy Limanowskiego 4 w Nowym Sączu. Wszystko znajduje się pod opieką pani 

Dominiki Sejut-Kocemby i pani Anny Chronowskiej. Głównymi pomysłodawcami są Tymoteusz 

Sadowski i Jakub Studziński. 

 

1.2 Wszelkie czynności związane z ocenianiem i organizacją należą do organizatora. 

 

1.3 Konkurs ma na celu rozpowszechnienie wiedzy z Legendarium Tolkiena. 

 

1.4 Konkurs zostanie przeprowadzony w minimum 2 etapach, jeżeli będzie dużo osób 

zainteresowanych odbędzie się także trzeci etap. 

 

1.5 Przystąpienie do konkursu jest dobrowolne i bezpłatne. 

 

1.6 W każdej chwili można odstąpić od chęci udziału w następnych etapach 

 

2. Warunki uczestnictwa  

2.1. Uczestnikiem może być jedynie uczeń ZSEM 

2.2. Niestosowanie się do regulaminu skutkuje dyskwalifikacją 

2.3 Każdy uczeń szkoły może być uczestnikiem, od klasy pierwszej do klasy czwartej pięcioletnich 

2.4 Za złamanie regulaminu będą wyciągnięte konsekwencje 

2.5 Uczestnik podejmując chęć udziału w konkursie musi wypełnić kartę uczestnictwa z danymi 

2.6 Dane które są potrzebne do wzięcia udziału to: Imię, Nazwisko, Klasa, E-mail 

3. Ogólne zasady 

3.1 Podczas rozgrywek uczeń musi stosować się do reguł panujących i narzuconych przez 

organizatora 

3.2 Osób z którym gra się w zespołach nie można zmieniać 

3.3 Wszystkie zespoły są tworzone według ogólnej punktacji 

3.4 Każdy zawodnik walczy głównie za siebie, ale podczas rozgrywek drużynowych gra w zespole 

3.5 W przypadku niesamodzielnej pracy, przeszkadzania, drastycznego łamania regulaminu              

czy utrudnianie współpracy lub pracy w drużynach może skutkować dyskwalifikacją 

3.6 Uczestnik może odwołać się od swojego wyniku z pierwszego etapu 

3.7 W danym etapie obowiązuje tylko podany materiał 

3.7.1 Materiał, który był w poprzednich etapach obowiązuje w dalszych etapach 



3.7.2 W pierwszym etapie pojawią się jedynie pytania z “Hobbit, czyli tam i z powrotem”, a także        

z trylogii “Władcy Pierścieni” 

3.7.3 Wszystkie Materiał podane są w formie książkowej i są dostępne w formacie “pdf” do pobrania 

ze strony internetowej 

3.7.4 W drugim etapie dochodzi do przeczytania “Silmarillion”, zaś w trzecim “Atlas Śródziemia” 

3.8 Każdy uczestnik ma 2 upomnienia, więcej w podpunkcie 4.2 

3.9 Zasady każdego etapu muszą zostać wytłumaczone przed rozgrywką, a także pojawią się             

na stronie internetowej min. tydzień przed kolejnym etapem 

3.10 Z każdego etapu przechodzi określona i niezmienna liczba osób 

3.11 Punkty ze wszystkich etapów się sumują 

3.11.1 Jeśli uczestnik nawet wygra ostatni etap nie jest to równoznaczne z zajęciem ogólnego 

pierwszego miejsca 

4.Kary za złamanie zasad 

4.1 Za złamanie zasad wobec uczestnika mogą zostać wykonane konsekwencje 

4.2 Po drugim upomnieniu, uczestnik kończy swoją przygodę z całą grą 

4.3 Za wielokrotne łamanie zasad dotyczących samej gry czy psucie gry innym skutkuje 

dyskwalifikacją 

4.4 Na miejsce uczestnika, który przeszedł dalej, ale został zdyskwalifikowany wchodzi następna 

osoba z największą liczbą punktów 

 

5. Warunki szczególne dotyczące dalszego uczestnictwa mimo odpadnięcia w poprzednim etapie 

5.1 Jeżeli uczestnik w drugim etapie zrezygnuje z uczestnictwa bądź zostanie  zdyskwalifikowany, 

jego miejsce zajmuje następna osoba w klasyfikacji eliminacyjnej.   

5.1.1 Osoba, która nie zjawiła się z jakichś przyczyn podczas rozgrywki odpada z uczestnictwa w 

dalszych etapach zaś osoba, która bierze udział na jej miejscu zajmuje to miejsce na stałe, do 

momentu odpadnięcia.  

5.2 W każdym momencie można zrezygnować z rozgrywki 

 

6. Warunki dodatkowe 

6.1 Uczestnik przystępujący do każdego etapu jest pod opieką nauczyciela odpowiedzialnego za 

pomoc przy organizacji 

6.2 Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za ucznia, który opuści egzamin eliminacyjny przed 

czasem zakończenia 

6.3 Będąc uczestnikiem wyrażasz zgodę na przetwarzanie twoich danych i dodawanie ich do tabeli z 

punktami 

6.4 W razie pytań należy kierować się do osób orgaznizujących wymienionych w punkcie 1.1  


