REGULAMIN

„TEST WIEDZY O JÓZEFIE PIŁSUDSKIM”

I. Organizator
Organizatorem internetowego „TESTU WIEDZY O JÓZEFIE PIŁSUDSKIM”, zwanego dalej „Testem”,
jest Fundacja Rodziny Józefa Piłsudskiego, z siedzibą w Sulejówku, ul. Oleandrów 5,
KRS: 0000143956.
II. Partnerzy
Partnerami Testu są: Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, Bank Zachodni WBK
Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie.

oraz

III. Przedmiot Testu
Przedmiotem Testu jest biografia Józefa Piłsudskiego.
IV. Cel Testu
Celem Testu jest propagowanie wiedzy o postaci Józefa Piłsudskiego i jego czasów, zachęcenie
nauczycieli i szkół do realizacji ciekawych i aktywnych form edukacji historycznej, wyróżnienie
aktywnych uczniów i nauczycieli historii oraz promowanie nowoczesnych narzędzi medialnych.
V. Pytania i odpowiedzi testowe
1. Pytania i odpowiedzi testowe opracowują historycy Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku.
2. Przy opracowaniu pytań testowych przyjmuje się zasadę, że odpowiedzi na wszystkie pytania
testowe można odnaleźć w źródłach publikowanych na Platformie Wiedzy dostępnej pod
adresem: www.testwiedzy.najlepszemedia.pl .
VI. Uczestnicy
1. Test przeznaczony jest dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz nauczycieli.
2. W teście nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora Testu, Partnerów
Testu oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu
Testu, jak również członkowie ich rodzin.
3. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w Teście za zgodą rodziców lub opiekunów. W tym celu
należy przesłać kopię Oświadczenia ws. udziału małoletniego na adres pocztowy:
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Biuro Muzeum Józefa Piłsudskiego, ul. Dominikańska 25, 02-738 Warszawa lub w postaci skanu
e-mailem: a.grochowicka@muzeumpilsudski.pl lub faksem na nr +48 (22) 842 04 25 .
4. Uczestników Testu zgłasza nauczyciel, podając dane ucznia oraz szkoły.
5. Liczba uczestników Testu jest ograniczona i decyduje kolejność rejestracji.
VII. Rejestracja
1. Aby zgłosić uczestników Testu nauczyciel musi dokonać rejestracji szkoły w systemie
zgłoszeniowym dostępnym na stronie www.muzeumpilsudski.pl
2. Nauczyciel za pomocą formularza zgłasza szkołę, a po otrzymaniu potwierdzenia zgłoszenia
i hasła dostępu do Platformy Wiedzy, zgłasza uczestników Testu.
3. Po zalogowaniu się do Platformy Wiedzy nauczyciel dodaje imię i nazwisko ucznia, który będzie
uczestniczył w Teście. System nadaje hasło logowania dla każdego ucznia.
4. Rejestracji należy dokonać najpóźniej do dnia 6 marca 2016 roku włącznie.
5. Nauczyciel, zgłaszając uczniów i szkołę do Testu oświadcza, że zapoznał się
z Regulaminem Testu. Zgłoszenie uczniów i szkoły do Testu jest równoznaczne z akceptacją
postanowień niniejszego Regulaminu.
6. Nauczyciel, zgłaszając uczniów i szkołę do Testu oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie
jego danych osobowych w celach wynikających z Regulaminu Testu zgodnie z ustawą z dnia 29
sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.).

VIII. Livestreaming
1. Testowi towarzyszyć będzie relacja na żywo z wydarzenia odbywającego się w Bibliotece
Uniwersyteckiej w Warszawie, która udostępniona będzie w internecie za pośrednictwem
Platformy Wiedzy.
2. Relacja będzie dostępna dla wszystkich uczestników Testu oraz dla osób niezarejestrowanych.
IX. Przebieg Testu
1. Test rozpocznie się 18 marca o godz. 11:00.
2. Pytania konkursowe będą dostępne po zalogowaniu się przez uczestnika Testu na Platformę
Wiedzy za pomocą wcześniej utworzonego konta.
3. Test polega na udzieleniu odpowiedzi na pytania publikowane na Platformie Wiedzy
w określonym czasie. Każdy uczestnik Testu otrzymuje takie same pytania w tym samym czasie.
4. Po każdym pytaniu Uczestnik dokonuje wyboru odpowiedzi poprzez wybór wybranego wariantu:
A albo B albo C.
5. Uczestnik ma 20 sekund na odpowiedź od momentu rozpoczęcia czytania pytania. Po upływie
tego czasu na ekranie pojawi się kolejne pytanie.
6. Tylko jedna odpowiedź z przedstawionych trzech wariantów jest prawidłowa.
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7. Uczestnik nie ma możliwości dokonania zmiany raz zaznaczonej odpowiedzi.
8. Za każdą poprawną odpowiedź uczestnik otrzymuje jeden punkt.
9. W przypadku nie wybrania odpowiedzi, bądź wyboru odpowiedzi błędnej, uczestnik nie uzyskuje
punktu (0 punktów).
10.Test podzielony jest na 6 części. Po zakończeniu każdej części uczestnik Testu zobaczy statystyki
z 10 najlepszymi odpowiadającymi indywidualnie uczestnikami Testu oraz najlepszymi szkołami.
11.Mechanizm Testu sterowany jest przez administratora Platformy Wiedzy i do wszystkich
uczestników przesyłane są te same treści.
12.Po zakończeniu ostatniej część Testu nastąpi zliczenie i podsumowanie wyników.
X. Zwycięzca Testu
1. Zwycięzcy Testu zostaną wyłonieni w ramach 2 kategorii: najlepiej odpowiadający uczeń
i najlepiej odpowiadająca szkoła.
2. Wyniki uczestników Testu będą zliczane na podstawie ilości poprawnych odpowiedzi oraz
szybkości odpowiedzi.
3. Zwycięzcy Testu zostaną ogłoszeni przez Organizatora Testu wiedzy o Józefie Piłsudskim
podczas relacji livestreaming. Wyniki zostaną wyświetlone również wszystkim uczestnikom Testu
na ekranach komputerów.
4. Informacje o zwycięzcach Testu (imiona i nazwiska uczestników Testu, oznaczenie nazwy
i adresu szkoły) zostaną opublikowane na stornie Platformy Wiedzy oraz stronach internetowych
Organizatora Testu i Partnerów Testu, na co nauczyciele, rodzice lub opiekunowie uczestników
Testu wyrażają zgodę.
XI. Nagrody
1. W kategorii najlepszy uczeń:
I miejsce – tablet i aparat fotograficzny
II miejsce – czytnik e-book i aparat fotograficzny
III miejsce – aparat fotograficzny
2. W kategorii najlepsza szkoła: czek na zakup materiałów edukacyjnych do lekcji historii
w wysokości 3 000 zł brutto.
3. Nagroda indywidualna zostanie wręczona również nauczycielowi, którego zgłoszeni podopieczni
osiągną najlepszy wynik – 2 000 zł brutto. Nauczyciel zostanie wybrany po zliczeniu sumy
punktów zdobytych przez 10 najlepszych wyników uczniów przez niego zgłoszonych.
4. Po ogłoszeniu wyników opiekunowie Zwycięzców w poszczególnych kategoriach mają obowiązek
zgłosić się do organizatora w ciągu 14 dni od ogłoszenia wyników.
5. Nagroda zostanie dostarczona przez Organizatora Testu w terminie 14 dni od daty kontaktu na
podany adres szkoły.
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XII. Postanowienia końcowe
1. Uczestnicy Testu biorą udział w Teście wykorzystując własne komputery i własne łącze
internetowe.
2. Regulamin Testu dostępny jest na stronie internetowej www.muzeumpilsudski.pl .
3. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania Testu w każdym czasie bez
podania przyczyn. Z tego tytułu uczestnikom Testu nie przysługują żadne roszczenia.
4. W Konkursie nie przewiduje się postępowania odwoławczego.
5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie
przepisy prawa, w tym przepisy Kodeksu cywilnego.
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OŚWIADCZENIE W SPRAWIE UDZIAŁU MAŁOLETNIEGO
W TEŚCIE WIEDZY O JÓZEFIE PIŁSUDSKIM

Ja niżej podpisany/-na …………………………….………………………………………………………………………….………….. (imię i nazwisko),
jako przedstawiciel ustawowy małoletniego/-ej ……………………………..…………………………..……………………………………………
(imię i nazwisko) zamieszkałego/ -ej w………………………………………………………………………………………………………………….……. .
PESEL: …………………………………………………….…..
Nr telefonu……………………………………………………
e-mail …………………………………………………………….
data urodzenia ………………………………………….

OŚWIADCZAM, że:
- zapoznałem/-am się z Regulaminem Testu Wiedzy o Józefie Piłsudskim i akceptuję jego treść;
- wyrażam zgodę na udział ww. Małoletniego w Teście Wiedzy o Józefie Piłsudskim;
- wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych ww. Małoletniego w zakresie i w celu wynikających
z Regulaminy Testu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U
z 201 r., poz. 1182 z późn. zm.).

……………………………………………………………………………..
(data i odręczny podpis)
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