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1. Turniej składa się z trzech rund: 

 Jolka okazjonalna – czas trwania 25 min 

 Runda „Przystanek Norwid” – czas trwania 75 minut, 24 zadania, do zdobycia 81 pkt. 

 Runda „Nie samym Norwidem Łochów żyje” – czas trwania 75 minut, 24 zadania, do 

zdobycia 81 pkt.  

2. Przebieg turnieju: 

 W każdej rundzie uczestnik turnieju otrzyma 12 stronicowy zestaw zadań, każdy zawodnik 

przed przystąpieniem do rozwiązywania danej rundy jest zobowiązany do sprawdzenia 

kompletności zestawu, braku jakichkolwiek wad wydruku i czytelnego podpisania zestawu 

imieniem i nazwiskiem; 

 W trakcie rozwiązywania zestawów zadań uczestnikom turnieju zabrania się korzystania z 

notatek, słowników itp., używania telefonów komórkowych , tabletów itp., porozumiewania 

się między sobą, w tym również przekazywania lub odstępowania zestawów lub rozwiązań; 

 W każdej rundzie uczestnik turnieju może oddać zestaw przed upływem regulaminowego 

czasu bez możliwości ponownego jej otrzymania, a czas oddania pracy przed terminem 

zostaje odnotowany przez jury. 

3. Zasady punktowania zadań: 

 Za każde prawidłowo rozwiązane zadanie uczestnik otrzyma określoną w zadaniu liczbę 

punktów; 

 W przypadku zadań o pojedynczej punktacji zawodnik otrzyma punkty jedynie za bezbłędne 

rozwiązanie; 

 W przypadku zadań z punktacją dwu - lub kilkustopniową za bezbłędne rozwiązanie 

przyznana zostanie najwyższa liczba punktów, a za popełnione błędy zawodnik otrzyma 

określoną pomniejszoną liczbę punktów; 

 W przypadku zadań, w których można odczytać dodatkowe rozwiązanie w numerowanej 

kratownicy lub w oznaczonych polach  - te dodatkowe hasła nie są punktowane; wyjątkiem 

są 3 zadania (patrz objaśnienia); 

 W przypadku zadań rebusowych (4 zadania)  punktowane są tylko hasła końcowe, bez 

konieczności podawania członów; 

 Poprzez błąd w zadaniu rozumie się brak wpisanego wyrazu, wyraz wpisany błędnie oraz 

wyraz wpisany nieczytelnie, uniemożliwiający jednoznaczne odczytanie (zatem błąd na 

skrzyżowaniu wyrazów jest uznawany za dwa błędy); 

 W przypadku wpisania wyrazów lub haseł innych niż w rozwiązaniu autorskim o jego 

poprawności decyduje jury turnieju; 

 Ponadto wszystkie kwestie sporne i reklamacje rozstrzyga jury turnieju. 

4. Zwycięzca X Ogólnopolskich Mistrzostw Łochowa: 

 W turnieju zwycięży zawodnik, który zdobędzie największą liczbę punktów w obu 

rundach; 

 W przypadku równej ilości punktów o zwycięstwie, a także o zajęciu wyższego 

miejsca, zadecyduje w pierwszej kolejności; 

 Większa liczba punktów za zadanie 7 pkt (1 zadanie, 2 runda); 

 Większa suma punktów za zadanie za 6 pkt (3 zadanie); 

 Większa suma punktów za zadanie za 5 pkt (4 zadania); 

 Większa suma punktów za rundę 1; 

 Większa suma punktów za rundę 2; 

 Oraz czas oddania rozwiązywanych zestawów zadań. 

 

UWAGA – zasady te dotyczą tylko miejsc nagradzanych pucharami! 

 

 



Administratorem Danych Osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchyleń dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) osób uczestniczących w X Ogólnopolskich 

Szaradziarskich Mistrzostwach Łochowa jest Miejski i Gminny Ośrodek Kultury w Łochowie ul. 1 

Maja 22, 07-130 Łochów (zwany dalej MiGOK). 

 

1. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych i swojego wizerunku przez 

MiGOK poprzez podpisanie pisemnej zgody na wykorzystanie wizerunku. 

 

2. Wyrażenie zgody o których mowa w pkt. 12 opiera się na zasadzie dobrowolności, jednakże 

odmowa będzie skutkowała pominięciem informacji dotyczących Państwa tj. sukcesach, 

wydarzeniach, w których Państwo braliście udział. 

3.   Administrator na mocy art. 37 ust. A wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), który w 

jego imieniu nadzoruje operacje przetwarzania danych osobowych. Funkcję tą pełni Pan Marek 

Cendrowski, z którym można kontaktować  się pod adresem mail: iod@fus-system.pl  

 

4. Dla osób których dane osobowe będą przetwarzane, MiGOK opracował i udostępnił na swojej 

stronie internetowej Klauzulę informacyjną związaną z organizacją mistrzostw. Klauzulę można 

otrzymać także w wersji papierowej. 

 

5. MiGOK w Łochowie  w czasie konkursu może utrwalać obraz (wykonywanie zdjęć) dla celów 

dokumentacji oraz promocji. Wizerunek osób przebywających na terenie konkursu (uczestnicy, 

goście) może zostać utrwalony. Wizerunek może być rozpowszechniony dla celów 

dokumentacyjnych, reklamowych oraz promocyjnych. Odbywa się to na podstawie stosownej 

zgody uczestników. Zdjęcia mogą być umieszczone na stronie internetowej MiGOK oraz na 

profilu społecznościowym  FACEBOOK MiGOK. 

 

6. Uczestnicy zgłaszający się do Konkursu akceptują procedury oraz ogólne zasady 

funkcjonowania X Ogólnopolskich Szaradziarskich Mistrzostw Łochowa w trakcie epidemii 

Covid-19. 

7. W obiekcie Miejskiego i Gminnego Ośrodka Kultury w Łochowie funkcjonuje monitoring 

wizyjny, którego podstawą stosowania jest art. 22 Kodeksu pracy oraz art. 9a Ustawy o 

samorządzie gminnym. Celem stosowania monitoringu jest zapewnienie bezpieczeństwa 

pracownikom, ochrony mienia znajdującego się w obiekcie oraz zapewnienie porządku i 

bezpieczeństwa obywateli i ochrony przeciwpożarowej w obiekcie. 

 

 

 

 

Życzymy połamania pisaków

mailto:iod@fus-system.pl


 


	Życzymy połamania pisaków

