FORMULARZ ZGŁOSZENIA I REGULAMIN POP-QUIZU konkursu, który odbędzie się na Festiwalu Kultury Popularnej
DwuTakt w dniu 7 maja 2016 roku w toruńskim Dworze Artusa,
Rynek Staromiejski 6
FORMULARZA ZGŁOSZENIA:
Nazwa grupy:
………………………………………………………………..
Imiona i nazwiska członków grupy (trzy osoby) oraz tel. kontaktowe:
1. ……………………………………………………………. tel. …………………………………..
2. ……………………………………………………………. tel. …………………………………..
3. ……………………………………………………………. tel. …………………………………..

Powyższy Formularz Zgłoszenia należy przepisać lub wydrukować, a następnie wypełnić wykropkowane
pola i przesłać na adres: dwutakt.festival@gmail.com (wpisując w temacie wiadomości "Pop-Quiz").
Przewidziane są darmowe wejściówki na Festiwal dla uczestników konkursu i ich kibiców: znajomych
i uczniów – ich ilość można podać przy wysyłaniu formularza lub skontaktować się w tej sprawie
z organizatorem w późniejszym czasie.
Prosimy zapoznać się z też z poniższym Regulaminem.

REGULAMIN
Zasady udziału:
1. Grupa powinna składać się z trzech osób (dziewcząt/chłopców lub mieszana);
2. Grupa może stanowić: a) reprezentację danej szkoły (wybranych decyzją uczniów lub wychowawców),
b) samodzielną grupę składającą się z chętnych do udziału w mistrzostwach uczniów/znajomych (którzy nie
muszą wówczas być pod opieką danego nauczyciela/wychowawcy, ale muszą być prowadzeni przez „kapitana”
grupy, przez którego będziemy mogli się z nią kontaktować);
3. Liczba przyjmowanych grup jest ograniczona, do konkursu zakwalifikują się te, które zgłoszą się najprędzej;
4. Grupa wraz z opiekunem (chyba, że zamiast niego posiada drużynowego „kapitana”) musi stawić się
w punkcie informacyjnym na festiwalu w dniu 7 maja 2016 r. w Dworze Artusa, Rynek Staromiejski 6 o godzinie
ustalonej odpowiednio wcześniej z organizatorem festiwalu (kontakt nastąpi ze strony organizatora po wysłaniu
przez grupę Zgłoszenia);
5. Zwycięska drużyna otrzyma nagrody (sponsorowane przez patronów imprezy) oraz tytuł Mistrza Pop-Quizu;
6. Pytania z zakresu pop-kultury (film, Internet, kabaret, media, gry, etc.) zadawane będą na przemian przez
prowadzącego konkurs, który będzie również prowadził statystykę wyników;

7. W razie sporów merytorycznych i technicznych decyduje prowadzący;
8. Wygra grupa z największą ilością zdobytych punktów (za prawidłowe odpowiedzi);
9. Wyniki zostaną ogłoszone (i wręczone nagrody) zaraz po ukończeniu konkursu;
10. Czas trwania konkursu przewiduje się około 1 godziny;
11. Za szkody wyrządzone przez uczestników odpowiedzialni są opiekunowie grup (lub „kapitanowie”);
12. Konkurs odbędzie się przy udziale publiczności.
Organizatorzy zapewniają:
1. Darmowe wejściówki na Festiwal dla uczestników i ich kibiców: znajomych i uczniów – ich ilość należy
uzgodnić wcześniej, np. przy składaniu Zgłoszenia i odebrać przed imprezą, czyli przed 7 maja – w tym celu
należy umówić się z organizatorem;
2. Za zwycięstwo w konkursie wręczone zostaną nagrody dla każdego członka zwycięskiej grupy;
3. Dane osobowe przekazane organizatorowi konkursu nie będą udostępniane osobom i instytucjom trzecim,
służą wyłącznie do komunikowania się z uczestnikami.
Uczestnicy są zobowiązani:
1. Przestrzegać regulaminu konkursu;
2. Dojechać na miejsce konkursu we własnym zakresie;
3. Wrócić z miejsca konkursu we własnym zakresie;
4. Stawić się w komplecie trzech osób wraz z opiekunem (chyba, że grupa posiada „kapitana”);
5. Posiadać przy sobie wejściówki na Festiwal oraz legitymacje szkolne umożliwiające identyfikację;
6. Przestrzegać zasad fair play;
7. Zachowywać się kulturalnie, przy dopingu kibice nie mogą obrażać drużyn przeciwnych;
8. Wykonywać polecenia porządkowe organizatora (w pomieszczeniach festiwalu obowiązują wewnętrzne
przepisy porządkowe instytucji Centrum Kultury Dwór Artusa).
Informacje końcowe:
1. Wzięcie udziału w konkursie oznacza akceptację regulaminu;
2. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie;
3. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.
Organizator – Festiwal Kultury Popularnej DwuTakt

Wszelkie dodatkowe informacje można otrzymać dzwoniąc pod numer tel. 606 327 418 lub pisząc pod
adres: dwutakt.festival@gmail.com (wpisując w temacie wiadomości "Pop-Quiz") oraz odwiedzając
fanpage organizatora konkursu, czyli Festiwalu Kultury Popularnej DwuTakt www.facebook.com/dwutakt

