
Regulamin 

I Turnieju Języka Polskiego o statuetkę Burmistrza Bornego Sulinowa 

 

ORGANIZATOR: Miejska Biblioteka Publiczna w Bornem Sulinowie 

CELE TURNIEJU: 

1. Krzewienie i promowanie poprawnej polszczyzny. 

2. Podkreślenie znaczenia języka ojczystego jako kluczowego składnika dziedzictwa narodowego. 

3. Rozbudzanie motywacji do pogłębiania wiedzy i umiejętności językowych. 

4. Podejmowanie współzawodnictwa w „językowych potyczkach”. 

5. Integracja społeczna i międzypokoleniowa. 

ZAŁOŻENIA TURNIEJU: 

1. Turniej ma charakter otwarty i jest imprezą towarzyszącą w ramach obchodów 25-lecia miasta 

Borne Sulinowo i 100-rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.  

2. Turniej objęty jest patronatem Burmistrza Bornego Sulinowa. 

3. Uczestnicy będą ubiegać się o statuetkę Burmistrza Bornego Sulinowa. 

4. Konkurs jest adresowany do wszystkim chętnych bez względu na wiek, płeć, wykształcenie, 

status społeczny, miejsce zamieszkania, za wyjątkiem: pracowników MBP w Bornem Sulinowie i 

ich rodzin, nauczycieli języka polskiego, dziennikarzy, studentów filologii polskiej i 

dziennikarstwa. 

5. Liczba uczestników jest OGRANICZONA (do 60 osób). 

6. O udziale w Turnieju decyduje kolejność złożenia wypełnionych kart uczestnictwa (karta do 

pobrania na stronie MBP lub w siedzibie biblioteki). 

PRZEBIEG TURNIEJU: 

1. Turniej odbędzie się 3 maja 2018r. o godz. 11.00 w auli BKO, al. Niepodległości 28 w Bornem 

Sulinowie. 

2. Do Turnieju mogą przystąpić te osoby, które potwierdziły chęć udziału do 25 kwietnia 2018r., 

godz. 16.00 poprzez dostarczenie wypełnionej karty uczestnictwa do Miejskiej Biblioteki 

Publicznej w Bornem Sulinowie.  

3. Uczestnicy przed rozpoczęciem Turnieju zostaną losowo dobrani w pary, by wspólnie  

udzielać odpowiedzi na pytania. 

4. Każda para uczestników działa jako Zespół.  

5. Każdy Zespół otrzyma kartę odpowiedzi, na której wpisze imię i nazwisko każdego członka 

Zespołu.  

6. Na karcie odpowiedzi członkowie Zespołu po konsultacji ze sobą zaznaczają wybrane 

odpowiedzi na pytania. 

7. Pytania będą wyświetlane na ekranie za pomocą rzutnika multimedialnego, a na udzielenie 

odpowiedzi (wybór: a, b, c, d) przeznacza się 1 minutę. 

8. Zabrania się konsultowania odpowiedzi z innymi Zespołami i głośnego komentowania wybranej 

odpowiedzi. 

9. Po zakończeniu Turnieju, karty odpowiedzi zostaną zebrane i sprawdzone przez powołaną 

komisję jurorską. 

10. Wyłonienie zwycięzców nastąpi w dniu Turnieju po przerwie wypełnionej występem 

muzycznym. 

11. W przerwie dla uczestników i gości zostanie udostępniony serwis kawowy. 



NAGRODY: 

1. Zwycięska para, w tym każdy członek zwycięskiego Zespołu, otrzyma dyplom laureata oraz 

statuetkę zwycięzcy Turnieju. 

2. Wszyscy uczestnicy Turnieju otrzymają dyplomy uczestnictwa oraz upominek. 

3. Fundatorem nagród jest UM w Bornem Sulinowie. 

4. Decyzja komisji jurorskiej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. 


