REGULAMIN
XI POWIATOWEGO TURNIEJU WIEDZY O KULTURZE
„Z KULTURĄ NA TY”
Postanowienia ogólne.
1. Organizatorem XI Powiatowego Turnieju Wiedzy o Kulturze jest Dom Kultury w Łęczycy.
2. Turniej odbędzie się dnia 29 maja 2019 roku, o godzinie 10.00 w sali widowiskowej DK w Łęczycy.
Uczestnictwo w Turnieju.
1. Turniej jest organizowany dla uczniów klas VII i VIII, oddziałów gimnazjalnych i szkół średnich,
którzy startować będą wspólnie jako jedna grupa wiekowa.
2. Stopień trudności pytań turniejowych będzie odpowiednio dostosowany do wieku uczestników.
3. Uczestnictwo w Turnieju jest dobrowolne. Nauczyciele typują spośród wszystkich uczniów szkoły
3-osobową reprezentację placówki, która będzie przygotowywać się do konkursu i weźmie w nim
udział (nie muszą to być osoby z jednej klasy).
4. Szkoły zgłaszają swoje drużyny osobiście do sekretariatu DK w Łęczycy: Al. Jana Pawła II 11,
telefonicznie bądź faxem pod numerem telefonu 024 721 03 49 lub mailem msas@dkleczyca.pl
Regulamin i kartę zgłoszenia można także pobrać ze strony internetowej www.dkleczyca.pl
5. Warunkiem uczestnictwa jest prawidłowe i dokładne wypełnienie karty zgłoszenia. Zgłoszenie
powinno zawierać imiona i nazwiska uczniów tworzących reprezentację szkoły, nauczycielaopiekuna drużyny, a także dane placówki zgłaszającej oraz stosowne podpisy.
6. Termin zgłoszeń upływa 22 maja 2019 roku.
Przebieg Turnieju.
1. Każdą szkołę reprezentuje 3-osobowa drużyna uczniów, którzy nie muszą być w jednym wieku.
2. Każda drużyna wybiera swojego kapitana, który będzie udzielał odpowiedzi.
3. Drużyny będą odpowiadać na pytania podzielone na siedem kategorii. W każdej kategorii będzie
zestaw pytań, z trzema (A, B i C) możliwymi odpowiedziami do wyboru.
4. Po odczytaniu pytania drużyny będą miały 10 sekund na cichą naradę, następnie kapitanowie drużyn
udzielą prawidłowych odpowiedzi, wybierając opcję A, B lub C na tabliczkach i podnosząc je
równocześnie do góry. Tabliczki powinny być w górze do momentu zanotowania punktacji
wszystkich drużyn.
5. Za każdą prawidłową odpowiedź drużyna uzyskuje 1 punkt.
6. W przypadku zadań wymagających wykazania się sprawnością ruchową, liczyć się będzie czas
wykonywania danego zadania i punkty będą przyznawane w zależności od szybkości wykonania
zadania.
7. W kategorii „QUIZ ARTYSTYCZNY czyli kultura i sztuka” jedno z pytań będzie zadaniem
wymagającym przez drużynę wcześniejszego przygotowania. Jego oceny dokona i punkty
przyzna wyznaczony ekspert. O szczegółach dotyczących tego zadania, jak i pozostałych pytań
przeczytać można poniżej, w punkcie regulaminu „Zakres tematyczny turnieju”.
8. Wygrywa drużyna, która zgromadzi największą ilość punktów.
9. W przypadku remisu, przeprowadzona będzie dogrywka między drużynami mającymi taką samą ilość
punktów.
10. Nad prawidłowym przebiegiem turnieju czuwać będzie Ekspert.
11. Wszelkie kwestie sporne i wątpliwości dotyczące pytań lub odpowiedzi rozstrzygać będzie Ekspert.

Zakres tematyczny Turnieju
1. Pytania turniejowe podzielone będą na następujące kategorie:
I. SAVOIRE-VIVRE czyli kultura zachowania się.
Pytania dotyczyć będą ogólnych zasad zachowania się w różnych sytuacjach, np. przy stole
(ułożenie sztućców, rodzaje kieliszków, usadzenie gości), jak się odpowiednio ubrać, rozmawiać
przez telefon itp.
II. OJCZYZNA-POLSZCZYZNA czyli kultura języka.
Pytania dotyczyć będą prawidłowych form wymawiania wyrazów, konstruowania zdań,
wyłapywania w nich błędów językowych (np. szłem-szedłem, do Kołobrzegu-do Kołobrzega)
III. CO KRAJ, TO OBYCZAJ czyli kultury świata.
Pytania dotyczyć będą typowych zwyczajów i obyczajów różnych krajów, min. świątecznych,
kulinarnych, dotyczących życia codziennego (np. kolor żałoby, - w naszej kulturze czarny,
a w innych?)
IV. QUIZ ARTYSTYCZNY czyli kultura i sztuka.
Każde z pytań dotyczyć będzie innej dziedziny szeroko rozumianej sztuki. Będą to: muzyka
klasyczna, malarstwo, fotografia, teatr, film, taniec, literatura-proza, architektura, rzeźba, poezja,
moda. Pytania dotyczyć będą artystów i dzieł powszechnie znanych.
W ramach tej kategorii drużyny będą musiały przygotować prezentację - PRZEDSTAWIENIE
JAPOŃSKIEGO TEATRZYKU KAMISHIBAI
KAMISHIBAI (kami – papier, -shibai – teatr) oznacza teatr obrazkowy lub inaczej teatr
ilustracji. Jest to technika opowiadania, czytania wywodząca się z Japonii, wykorzystująca
kartonowe plansze z obrazkami i tekstem (37x27 cm) oraz drewnianą lub kartonową skrzynkę
– na wzór parawanu z teatrzyków marionetkowych - w której przedstawiane są kolejne
fragmenty historii, bajki, opowiadania. Film pokazujący czym jest Teatrzyk KAMISHIBAI
w poniższym linku https://www.youtube.com/watch?v=BxTBx4m01Ik
Zadaniem uczestników jest przygotowanie zestawu 6-8 plansz z ilustracjami do wybranej przez
siebie bajki, baśni, legendy lub do własnej wymyślonej historii i następnie przedstawienie jej
podczas turnieju – odpowiednie przekładanie kart wraz z odczytywaną narracją (prezentacje
można wzbogacić muzyką, podziałem na role itp.).
Prace powinny być wykonane na białym, sztywnym papierze w formacie A3 (jednak zapełniona
powierzchnia powinna mieć wymiary 37x27 cm, tyle wynosi otwór sceniczny w parawanie).
Dozwolone techniki: kredki, farby, flamastry, wyklejanie. Wszystkie postaci i ważne
przedmioty muszą być dobrze widoczne i na kolejnych ilustracjach powinny wyglądać tak samo.
Wszystkie elementy muszą mieć wyraźnie zaznaczone kontury. Ilustracja nie powinna zawierać
zbyt wielu elementów. Prace muszą mieć formę płaską (dwuwymiarową).
Instrukcja wykonania pracy konkursowej:
- weźcie bajkę, baśń, legendę lub własną wymyśloną historię którą zechcecie opowiedzieć,
- podzielcie na części (np. opisujące kolejne wydarzenia),
- dodajcie część zawierającą tytuł i informacje o autorze opowieści i część z napisem KONIEC
- czyli ilość kart: (główne od 6 do 8 + 2 informacyjne),
- wykonaj ilustracje do każdej części opowieści na kartach o formacie pasującym do
KAMISHIBAI (ilustracje o wymiarach 37×27 cm na planszy A3),
- na odwrocie każdej ilustracji naklejcie wydrukowany tekst narracji oraz ewentualnie
miniaturkę obrazka,

- wykonajcie jeszcze kartę początkową i końcową.
Prace plastyczne oraz samo przedstawienie historii podczas turnieju może być wykonane przez
uczniów nie będących w składzie drużyny turniejowej.
Czas prezentacji nie powinien przekroczyć 5 minut.
Oryginalną drewnianą skrzynkę-parawan potrzebny do prezentacji podczas turnieju udostępni
Dom Kultury.
W razie wątpliwości proszę pytać pod numerem telefonu DK 24 721 03 49, osoba do kontaktu
Magdalena Sas.
V. JAKA TO MELODIA czyli kultura muzyczna.
Zadaniem drużyn będzie rozpoznanie po kilku pierwszych taktach utworów muzycznych
podzielonych na 4 różne kategorie. Liczyć się tu będzie osłuchanie muzyczne i refleks
uczestników.
VI. SPORT TO ZDROWIE czyli kultura fizyczna.
Konkurencje sprawnościowe i pytania dotyczące spektakularnych sukcesów polskich
sportowców, wydarzeń sportowych oraz różnych dysyplin sportowych.
VII. WYDARZENIA KULTURALNE czyli co jest grane.
Pytania dotyczyć będą ważnych i znanych wydarzeń kulturalnych (koncertów, festiwali, wystaw,
konkursów itp.) odbywających się w kraju i na świecie.
2.

Kategoria dodatkowa na wypadek dogrywki:
RAZ NA LUDOWO czyli kultura ludowa
Pytania dotyczyć będą różnych dziedzin kultury ludowej najbardziej znanych regionów
Polski: zwyczajów, tańców, wierzeń, podań, muzyki, gwary, przysłów i powiedzeń.

3.

Generalnie stopień trudności pytań dostosowany jest do wieku uczestników, z zakresu wiedzy
powszechnie znanej i wynikającej z życia codziennego oraz ogólnego obycia kulturalnego,
wiadomości przyswajanych przez młodzież niekoniecznie poprzez naukę w szkole. Przy
odpowiedziach będzie się też liczyć refleks zawodników.

Nagrody.
1. Organizator zapewnia nagrody rzeczowe dla zwycięzców Turnieju – drużyny, która zdobędzie
największą ilość punktów i zajmie I miejsce w Turnieju.
2. Każda drużyna biorąca udział w Turnieju otrzyma pamiątkowy dyplom.

KARTA ZGŁOSZENIA
XI POWIATOWY TURNIEJ WIEDZY O KULTURZE
„Z KULTURĄ NA TY”
29 MAJA 2019, GODZ.10.00
DOM KULTURY W ŁĘCZYCY

SZKOŁA
…………………………………………………………………………………………………………

SKŁAD DRUŻYNY REPREZENTUJĄCEJ PLACÓWKĘ:
1.KAPITAN………………………………………………………………………………………….
2. ……………………………………………………………………………………………………..
3………………………………………………………………………………………………………

OPIEKUN DRUŻYNY
…………………………………………………………………………………………………………

DANE KONTAKTOWE
…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………
PODPIS ZGŁASZAJĄCEGO

KARTA DLA RODZICA/OSOBY PEŁNOLETNIEJ
Ja, niżej podpisany/a …………………………………………………………………………………..
zam. …………………………………………………………………………………………………,
wyrażam wolę przystąpienia mojego dziecka do Turnieju Wiedzy o Kulturze, organizowanego przez
Dom Kultury w Łęczycy, zgodnie z regulaminem zamieszczonym na stronie internetowej
www.dkleczyca.pl.
Dane dziecka (wypełniają rodzice):
Imię i nazwisko ………………………………………………………………………………………
Szkoła i klasa ………………………………………………………………………………………..
Administratorem Twoich danych osobowych jest Dom Kultury w Łęczycy. Dane osobowe będą przetwarzane
w następujących celach:
1.
Rozstrzygnięcie konkursu i uhonorowanie laureatów.
2.
Realizacja właścicieli osobistych praw autorskich do utworów złożonych do konkursu.
3.
Wywiązanie się z obowiązków prawnych wobec uczestników, określonych przepisami Kodeksu Cywilnego
w zakresie przyrzeczeń publicznych, w tym publiczne ogłoszenie laureatów.
4.
Wywiązanie się z obowiązku prawnego dokumentowania i archiwizowania działalności statutowej organizatora
jako instytucji kultury.
5.
Promowanie konkursu jako wydarzenia kulturalnego.
Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest ustawa o działalności kulturalnej, Kodeks Cywilny,
ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, a w zakresie praw autorskich, w tym prawa do wizerunku, ustawa
o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Finał Turnieju jest imprezą publiczną, dlatego utrwalanie i rozpowszechnianie wizerunku uczestników nie wymaga zgody.
Przetwarzanie danych osobowych jest konieczne i nie wymaga odrębnej zgody. Konsekwencją niepodania danych
osobowych jest brak możliwości przystąpienia do konkursu.
Dane osobowe w ramach dokumentacji statutowej instytucji kultury będą przechowywane przez okres wskazany ustawą,
tj. przez 25 lat. Masz prawo dostępu do danych, uzyskania ich kopii, sprostowania danych, jeśli są nieprawidłowe.
Dane osobowe mogą być udostępniane przez administratora tylko instytucjom upoważnionym do kontroli na podstawie
odpowiednich przepisów, jednak fotorelacja z finału zostanie opublikowana na stronie internetowej organizatora. Dane
mogą być też powierzone do firm świadczących usługi prawne, doradcze, informatyczne oraz usługi archiwizowania
i niszczenia dokumentów. Jeżeli nie jest to sprzeczne z innymi przepisami, możesz żądać usunięcia danych osobowych
lub ograniczenia ich przetwarzania. Prawo do przenoszenia danych w tym przypadku nie przysługuje. Nie będziesz
podlegać profilowaniu i automatycznym decyzjom bez udziału człowieka. W sprawach dotyczących danych osobowych
możesz kontaktować się z inspektorem danych osobowych Domu Kultury w Łęczycy na adres mailowy:
sekretariat@dkleczyca.pl. Przysługuje Ci też prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

……........................................................................
data i podpis rodzica/opiekuna

INFORMACJE DLA NAUCZYCIELA
Administratorem Twoich danych osobowych jest Dom Kultury w Łęczycy. Twoje dane
kontaktowe będziemy przetwarzać w celu przyjęcia zgłoszenia drużyny do Turnieju Wiedzy
o Kulturze i wywiązania się z obowiązku prawnego dokumentowania działalności statutowej
Domu Kultury w Łęczycy. Twoje dane w zakresie imienia, nazwiska i miejsca pracy mogą
zostać podane do publicznej wiadomości podczas wręczania nagród w Turnieju Wiedzy
o Kulturze celem uhonorowania Twojego wysiłku i promowania postaw proedukacyjnych.
Jeżeli tego nie chcesz, wpisz słowo „sprzeciw” …………………………………………….
Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest ustawa o działalności kulturalnej,
Kodeks Cywilny, ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, a w zakresie praw
autorskich, w tym prawa do wizerunku, ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Finał Turnieju jest imprezą publiczną, dlatego utrwalanie i rozpowszechnianie wizerunku
uczestników nie wymaga zgody.
Przetwarzanie danych osobowych jest konieczne i nie wymaga odrębnej zgody. Konsekwencją
niepodania danych osobowych jest brak możliwości przystąpienia do konkursu.
Dane osobowe w ramach dokumentacji statutowej instytucji kultury będą przechowywane przez
okres wskazany ustawą, tj. przez 25 lat. Masz prawo dostępu do danych, uzyskania ich kopii,
sprostowania danych, jeśli są nieprawidłowe.
Dane osobowe mogą być udostępniane przez administratora tylko instytucjom upoważnionym do
kontroli na podstawie odpowiednich przepisów, jednak fotorelacja z finału zostanie opublikowana na
stronie internetowej organizatora. Dane mogą być też powierzone do firm świadczących usługi
prawne, doradcze, informatyczne oraz usługi archiwizowania i niszczenia dokumentów. Jeżeli nie
jest to sprzeczne z innymi przepisami, możesz żądać usunięcia danych osobowych lub ograniczenia
ich przetwarzania. Prawo do przenoszenia danych w tym przypadku nie przysługuje. Nie będziesz
podlegać profilowaniu i automatycznym decyzjom bez udziału człowieka. W sprawach dotyczących
danych osobowych możesz kontaktować się z inspektorem danych osobowych Domu Kultury w
Łęczycy na adres mailowy: sekretariat@dkleczyca.pl. Przysługuje Ci też prawo wniesienia skargi do
GIODO, a po 25 maja 2018 do Prezesa Urzędu Danych osobowych.
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