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CELE: 

 rozbudzenie wśród harcerzy, harcerzy starszych, wędrowników i instrukto-

rów Hufca Ziemi Tyskiej zainteresowania literaturą harcerską i historyczną, 

 popularyzacja hobby jakim jest czytanie książek. 

KATEGORIE UDZIAŁU 

 indywidualna: test wiedzy ze znajomości utworów: "Wilk, który nigdy nie 

śpi" W. Hansen, "Księga Jaszczurki" A. Degallier-Martin, "Wieża Spadochro-

nowa" K. Gołba;  

 grupowa: trzy osobowe zespoły naprzemian udzielają odpowiedzi na zada-

ne pytania w czasie dziesięciu sekund i/lub wyznaczonym czasie rozwiązu-

ją zadania logiczne w oparte na utworach: "Wilk, który nigdy nie śpi" W. 

Hansen, "Księga Jaszczurki" A. Degallier-Martin, "Wieża Spadochronowa" K. 

Gołba. 

 

UCZESTNICTWO: 

W konkursie mogą wziąć udział członkowie Hufca Ziemi Tyskiej, którzy ukończyli 

czternasty rok życia i mają opłacone składki członkowskie. 

PUNKTACJA I KLASYFIKACJA: 

W konkurencji indywidualnej test znajomości książek jest oceniany tajnie przez 

niezależne jury. 

Punkty podczas konkurencji grupowej są na bieżąco przyznawane poszczegól-

nym grupom. 

KONKURENCJE- PUNKTACJA: 

a) test indywidualny oceniany jest po zakończeniu obu konkurencji przez nieza-

leżne jury wybierane przez organizatora, którego skład ogłasza organizator 

w terminie nie krótszym niż 7 dni roboczych przed terminem odbycia się konkur-

su. 



Ogłoszenie wyników tej konkurencji następuje podczas uroczystego podsumo-

wania konkursu po zakończeniu obu konkurencji, sprawdzeniu testów indywidu-

alnych i obliczeniu ostatecznych wyników. 

b) w czasie trwania konkurencji grupowej punkty przyznaje po zaliczeniu uczest-

nikom odpowiedzi niezależne jury wybierane przez organizatora, którego skład 

ogłasza organizator w terminie nie krótszym niż 7 dni roboczych przed terminem 

odbycia się konkursu. 

Ekipy biorące udział w konkurencji grupowej mogą przejąć pytanie/zadanie grupy, 

która mu nie sprostała tudzież udzieliła błędnej odpowiedzi, o ile wyrażą taką chęć 

w czasie nie dłuższym niż trzy sekundy od ogłoszenia przez jury braku zaliczenia 

udzielonej odpowiedzi. Pytanie/zadanie przejęte jest wówczas warte połowę ofe-

rowanych początkowo punktów. 

Wyniki tej konkurencji ogłaszane są po obliczeniu przez jury sumy uzyskanych 

punktów przez każdą z drużyn, bezpośrednio w dniu odbycia się konkursu. 

WPISOWE: 

Wpisowe wynosi dwa złotych dla każdego obecnego na konkursie (uczestnik, ki-

bic, lub opiekun) płatne na konto Hufca Ziemi Tyskiej z dopiskiem "Harcerski Quiz 

Literacki". 

Z wpisowego organizator zapewni: poczęstunek, dyplomy i pamiątkowe butony. 

NAGRODY: 

Za zdobycie pierwszego miejsca w kategorii indywidualnej: nagroda rzeczowa 

(finansowana przez Hufiec Ziemi Tyskiej),  oraz dyplom, miejsca drugie i trzecie: 

dyplom, dla miejsc czwartego i piątego: dyplomy wyróżnienia, dla pozostałych 

uczestników: pamiątkowy dyplom uczestnictwa. 

Za zdobycie pierwszego miejsca w kategorii grupowej: nagroda pieniężna dla śro-

dowiska, z którego pochodzi zespół (finansowana przez Hufiec Ziemi Tyskiej), 

oraz dyplom dla zespołu, dla miejsc drugiego i trzeciego: dyplom dla zespołu. 

Dla pozostałych uczestników: pamiątkowy dyplom uczestnictwa. 

Dla wszystkich uczestników konkursu przewidziane są pamiątkowe butony 

uczestnictwa. 

 

ZGŁOSZENIA 

Zgłoszenia dokonuje drużynowy poprzez wysłanie maila w terminie nieprzekra-

czającym godziny 23:59 dnia 30.12.2018 na adres bartosz.bielka@zhp.net.pl , 

w którym przesyła arkusz Microsoft Office Excel 97-2003 lub arkusz Microsoft Of-

fice Excel 2007 lub plik zapisany w rozszerzeniu pdf. zawierający tabelę z spisem 

uczestników indywidualnych(imię, nazwisko, numer członkowski Związku Harcer-



stwa Polskiego) oraz zespołów biorących udział w konkurencji grupowej (nazwa 

zespołu, wykaz członków ich imiona, nazwiska, numery Ewidencyjne ZHP). 

 

Każdy osoba nie pełnoletnia musi posiadać pełnoletniego opiekuna na czas od-

bywania się konkursu, którego dane(imię i nazwisko) drużynowy musi dołączyć 

do wykazu z dopiskiem: "opiekun:(imię i nazwisko osoby lub nazwa zespołu)". 

 

Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia dodatkowego zgłoszenia wy-

konanego przez tego samego drużynowego lub zgłoszenia dokonanego po wy-

znaczonym terminie. W razie jakichkolwiek problemów z zgłoszeniem wynikają-

cych z nieprzywidzianych sytuacji losowych istnieje możliwość kontaktu 

z organizatorem pod numerem telefonu +48 608 103 497 po godzinie 15:00 każ-

dego dnia. 

Organizator dopuszcza obecność osób trzecich w postaci kibiców danego zespo-

łu, jednak nie bierze on za nich żadnej odpowiedzialności. Poczęstunek i napoje 

są przewidziane dla wszystkich obecnych podczas konkursu.  

Prawo interpretacji regulaminu konkursu przysługuje całemu jury konkursu wy-

znaczanego przez organizatora konkursu. 

Ubiór obowiązujący w trakcie odbywania się obu konkurencji konkursu: 

 mundur zgodny z aktualnym Regulaminem Mundurowym Związku Harcer-

stwa Polskiego. 

Wszystkich obecnych w czasie zawodów obowiązuje zachowanie zgodne z Pra-

wem Harcerskim oraz bezwzględne stosowanie się do poleceń organizatorów 

zawodów. 


