
Olsztyński Quiz Literacki

Regulamin

1. Organizatorem Olsztyńskiego Quizu Literackiego (zwanego dalej Quizem) jest Miejska 
Biblioteka Publiczna w Olsztynie.

2. Celem Quizu jest:

 - promowanie twórczości polskich i zagranicznych pisarzy,
- ugruntowanie wiedzy o literaturze z zakresu klasyki oraz współczesnej literatury światowej i 
polskiej,
- rozbudzenie zainteresowań literaturą,
- zwrócenie uwagi na obchody Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich.

3. Quiz  organizowany  jest w dniu 23.04.2019 r. o godz. 17:00 w bibliotece multmedialnej Planeta 
11, flii nr 11 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie przy al. Piłsudskiego 38.

4. Udział w Quizie polega na rozwiązaniu testu wyboru oraz udzieleniu odpowiedzi na pytania 
otwarte z zakresu literatury polskiej oraz światowej.

5. Za każdą poprawną odpowiedź przyznaje się 1 punkt. Wyjątkiem są pytania otwarte, gdzie można
zdobyć nawet 3 punkty. Wygrywa osoba z najwyższą sumą punktów. W przypadku równej ilości 
punktów przewidywana jest dogrywka, która będzie polegała na zadawaniu pytań drogą 
eliminacji.

6. Organizator przygotuje karty Quizu do wypełnienia przez uczestników. Odpowiedzi na pytania 
muszą być zapisane w sposób wyraźny, możliwy do odczytu. Wszelkie nieczytelne i 
niejednoznaczne zapisy będą interpretowane na niekorzyść piszącego tj. brak punktacji. 
Ewentualne poprawki należy nanieść przez skreślenie  odpowiedzi i zapisanie powyżej wersji 
poprawnej. Skreślenia muszą być wyraźnie zaznaczone.

7. Wręczenie nagród odbędzie się po wyłonieniu zwycięzców przez Organizatora, w dniu 
przeprowadzenia Quizu. 

8. Nagrodami w Quizie są:
- za zajęcie pierwszego miejsca: karta prezentowa do Empiku o wartości 300 zł, abonament na 
wypożyczanie mediów w Planecie 11 oraz bibliotece Abecadło na 6 m-cy, dostęp do wypożyczalni
ebooków oraz audiobooków Legimi na 30 dni,
- za zajęcie drugiego miejsca: zestaw książek oraz abonament na wypożyczanie mediów w 
Planecie 11 oraz bibliotece Abecadło na 3 m-ce,
- za zajęcie trzeciego miejsca: książka oraz abonament na wypożyczanie mediów w Planecie 11 
oraz bibliotece Abecadło na 1 m-c.

9. Wśród uczestników,  zostaną również wylosowane dodatkowe nagrody.
10. Quiz ma charakter otwarty. Uczestnikiem Quizu mogą być osoby powyżej 13 roku życia. W 

przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna.
11. Udział w Quizie jest bezpłatny. Nie obowiązują wcześniejsze zapisy. 
12. Podczas rozwiązywania Quizu obowiązuje bezwzględna cisza, zabronione jest:

- rozmawianie,
- używanie telefonów i innych urządzeń elektronicznych,
- korzystanie z pomocy innych osób oraz materiałów dydaktycznych .



Osoby, które nie dostosują się do powyższych wymagań zostaną wyeliminowane z udziału w 
Quizie.
13. Po zakończeniu pisania przez wszystkich uczestników Quizu, poprawne odpowiedzi zostaną 

podane do publicznej wiadomości.
14.  Udział w Quizie jest dobrowolny i oznacza przyjęcie wszystkich postanowień niniejszego 

Regulaminu.
15.  Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie. Ewentualne 

zmiany Regulaminu będą ogłaszane na stronie internetowej Miejskiej Biblioteki Publicznej 
oraz Planety 11.

16. Sytuacje nieobjęte niniejszym Regulaminem rozstrzygają Organizatorzy Quizu.


