
R E G U L A M I N
TURNIEJU  WIEDZY O SKAMANDRYTACH|

DLA SZKÓŁ ŚREDNICH - POŁCZYN-ZDRÓJ 2022

1. Organizatorem „Turnieju Wiedzy o Skamandrytach” (zwanego w dalszej części niniejszego
regulaminu „Turniejem”) jest Centrum Kultury w Połczynie-Zdroju.

2. Turniej jest wydarzeniem towarzyszącym XXXVI Ogólnopolskiemu Turniejowi Sztuki Recytatorskiej
i Poezji Śpiewanej im. Skamandrytów i odbędzie się w Połczynie-Zdroju w dniu 3 listopada 2022
roku o godzinie 12:00. Miejsce wydarzenia będzie kino „Goplana”.

3. Głównym celem Turnieju jest propagowanie wiedzy na temat historii literatury polskiej, kultury słowa,
poszerzanie zainteresowań młodzieży poprzez poszukiwanie wartościowej literatury, propagowanie
wśród nich poezji i dokonań twórczych grupy poetyckiej Skamander.

4. Uczestnikami Turnieju są uczniowie szkół średnich z terenu powiatów: świdwińskiego, drawskiego
i szczecineckiego.

5. Szkoły zgłaszają trzyosobowe drużyny reprezentujące je w Turnieju, a także opiekuna danego
zespołu. Każdy zespół powinien posiadać także swojego Kapitana.

6. Szkołę może reprezentować maksymalnie dwa zespoły jedynie w przypadku, gdy jest ona zespołem
szkół i posiada osobne klasy technikum i liceum.

7. W przypadku zgłoszeń powyżej 6 zespołów Organizator przeprowadzi w dniu Turnieju pisemny test
wiedzy, aby wyłonić spośród wszystkich zgłoszonych ekip sześciu finalistów.

8. Test wiedzy zostanie przeprowadzony o godzinie 11:00 w dniu 3 listopada 2022 roku i wezmą w nim
udział wyłącznie Kapitanowie reprezentujący dany zespół.

9. Zadaniem drużyn uczestniczących w Turnieju będzie wykazanie się jak najobszerniejszą wiedzą na
temat grupy poetyckiej “Skamander” i literatury dwudziestolecia międzywojennego.

10. Turniej finałowy będzie przebiegał na zasadzie konkursu wiedzy prowadzonego w konwencji
teleturnieju i będzie składał się dwóch głównych etapów. Etap pierwszy z sześcioma zespołami
i etap drugi z trzema zespołami, które zdobędą największą liczbę punktów i zakwalifikują się do
ścisłego finału.

11. Zadaniem uczestników będzie odpowiedzenie na jak największą liczbę pytań zadanych przez
prowadzącego konkurs. Za każdą poprawną odpowiedź drużyna zdobywa jeden punkt.

12. Szczegóły dotyczące zasad punktacji oraz przebiegu Turnieju przekazane zostaną zespołom w dniu
wydarzenia.

13. Podczas Turnieju nie ma możliwości korzystania z materiałów pomocniczych oraz urządzeń
z dostępem do internetu i baz danych.

14. Drużyna, która zdobędzie największą liczbę punktów zostaje laureatem Turnieju.
15. Czas trwania kwalifikacyjnego testu wiedzy to 30 minut. Czas trwania głównego Turnieju to

maksymalnie jedna godzina zegarowa.
16. O poprawności odpowiedzi decyduje Prowadzący Turniej, a w sytuacjach spornych niezależny

arbiter wytypowany przez Organizatora.
17. Ogłoszone wyniki są nieodwołalne i niepodważalne.
18. Zgłoszeń drużyn należy dokonać w formie pisemnej na podstawie deklaracji stanowiącej załącznik

do niniejszego regulaminu przesłanej (pocztą tradycyjną, e-mailem), na adres email:
kontakt@ckpolczyn.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Centrum Kultury w Połczynie-Zdroju,
ul. Parkowa 4, 78-320 Połczyn-Zdrój do 24 października 2022 r. Po upływie tego terminu zgłoszenia
nie będą przyjmowane!

19. Organizator przyzna nagrody rzeczowe, vouchery i dyplomy dla drużyn zajmujących I, II i III miejsce.
Zespoły z miejsc IV, V, VI otrzymają od Organizatora upominek.

20. Organizator ma prawo do rejestracji przebiegu Turnieju, transmisji na żywo w internecie, a także do
odtwarzania i rozpowszechniania zarejestrowanego materiału na wszelkich dostępnych nośnikach
obrazu i dźwięku oraz publikację wizerunku uczestników.

21. Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne rejestrowanie i transmitowanie Turnieju wraz z jego
wizerunkiem.



22. Osoby biorące udział w Turnieju oświadczają, że zapoznały się z treścią niniejszego Regulaminu
oraz obowiązującą w Centrum Kultury w Połczynie-Zdroju Ogólną Klauzulą Informacyjną i w pełni
akceptują ich postanowienia.

23. Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych związanych z obsługą
Turnieju z możliwością wglądu w swoje dane oraz ich zmianę włącznie z usunięciem poprzez
kontakt z IOD na adres iod@ckpolczyn.pl.

24. Informacji dotyczących szczegółów udzielamy pod nr telefonu: 94 365 42 12 oraz za pośrednictwem
e-mail: kontakt@ckpolczyn.pl

25. Informacje dodatkowe:
Patronem ugrupowania był Leopold Staff. Grupę “Skamander” tworzyli: Jarosław Iwaszkiewicz, Jan
Lechoń, Antoni Słonimski, Julian Tuwim, Kazimierz Wierzyński oraz: Stanisław Baliński, Mieczysław
Braun, Tadeusz Hollender, Kazimiera Iłłakowiczówna, Światopełk Karpiński, Gabriel Michał Karski,
Jerzy Liebert, Janusz Minkiewicz, Henryka Łazowertówna, Leonard Okołów-Podhorski, Jerzy
Paczkowski, Maria, Feliks Przysiecki, Irena Tuwim, Józef Wittlin itd.

Współpracowali z grupą: Mieczysław Jastrun, Władysław Broniewski, Leonard Okotów-Podhorski,
Maria Pawlikowska-Jasnorzewska.


