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REGULAMIN KONKURSU WIEDZY O RYBACTWIE  

  

  

Rozdział I 

Postanowienia ogólne  

  
1. Regulamin określa zasady, organizację i porządek Konkursu wiedzy o rybactwie, zwanych dalej 

Konkursem. 

 2. Organizatorem Konkursu z wiedzy o rybactwie jest Rybacka Lokalna Grupa Działania 

„Opolszczyzna”. 

 3. Zakres tematyczny konkursu: 

- wiedza ogólna nt. ryb słodkowodnych, 

- wiedza ogólna nt. działalności RLGD, 

- wiedza ogólna nt. gospodarki rybackiej na terenie województwa opolskiego. 

4. Terminy i miejsce przeprowadzenia konkursu: 7. Wojewódzkie Święto Karpia oPolskiego, 7 

października 2017, Zamek w Niemodlinie. 

  

  

Rozdział II 

Warunki uczestnictwa 

  

1. Konkurs adresowany jest do uczestników obchodów 7. Wojewódzkiego Święta Karpia oPolskiego w 

Niemodlinie. 

2. Zgłoszenia chętnych do udziału w konkursie przyjmowane będą podczas obchodów Święta, 

bezpośrednio przed rozpoczęciem konkursu. Zgłoszenia będą miały charakter ustnej deklaracji. 

3. W konkursie może wziąć udział max. 8 osób po uprzednim zapoznaniu się z niniejszym 

Regulaminem. 

 

Rozdział III 

Przebieg konkursu 

  

1. Pytania konkursowe mają charakter ustnego testu, podczas którego do każdego z zadawanych 

pytań podawane są 3 możliwe odpowiedzi (a,b,c). Zawsze tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa. 

2. Uczestnicy kolejno losują numery pytań, na które będą  odpowiadać.  

3. Zła odpowiedź wiąże się z zakończeniem uczestnika w konkursie. 

4. Trzech uczestników, którzy prawidłowo odpowiedzą na pytania zostaje w finale konkursu.  

5. Spośród finalistów, każdy z nich otrzymuje po 3 pytania (odpowiedź a,b,c). Wygrywa osoba, która 

prawidłowo odpowie na największą liczbę pytań.  

6. W sytuacji, gdy poszczególni finaliści posiadają taką samą ilość punktów, następuje dogrywka. 

Każda z osób otrzymuje dodatkowe pytanie. Osoba, która nie zna odpowiedzi kończy uczestnictwo. 

Wygrywa osoba, która ostatnia pozostaje w konkursie.  
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7. Skład komisji konkursowej wchodzi konferansjer prowadzący Święto oraz przedstawiciel 

Organizatora. 

  

Rozdział IV 

Nagroda 

  

Każdy z uczestników otrzyma nagrody pocieszenia, natomiast zwycięzcy – za pierwsze trzy miejsca 

otrzymają nagrody rzeczowe.  

 

Rozdział V 

Postanowienia końcowe 

  

1. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do publikacji danych osobowych uczestników 

konkursu oraz wykorzystywania zdjęć wykonanych podczas Konkursu w tym zdjęć osób. 

 2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu bez podania przyczyny. 

 5. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmiany w powyższym Regulaminie. 


