
Regulamin Konkursu 
„Zaskocz Mikołaja” 
 
1. Organizator i czas trwania Konkursu: 
 
- Organizatorem wydarzenia „Zaskocz Mikołaja” zwanego dalej 
„Konkursem” jest Planetarium i Obserwatorium   Astronomiczne im. 
Mikołaja Kopernika w Chorzowie. 
- Konkurs odbywa się 11 grudnia 2022 r. w godz. 16:00 – 18:00. 
- Konkurs zostanie zorganizowany w Sali Idei Planetarium – Śląskiego 
Parku Nauki, mieszczącej się przy al. Planetarium 4 w Chorzowie. 
- Uczestnicy powinni stawić się na miejscu 30 minut przed 
rozpoczęciem rozgrywek. 
 
2. Cele konkursu: 
- Rozbudzanie zainteresowania i pogłębianie wiedzy o Planetarium 
Śląskim oraz wiedzy z astronomii. 
- Popularyzacja wiedzy o życiu i działalności wielkiego Polaka – 
Mikołaja Kopernika.  
- Pozyskiwanie umiejętności poszerzania wiedzy przez zabawę. 
- Aktywizacja i zaangażowanie mieszkańców regionu. 
 
3. Warunki uczestnictwa w konkursie: 
- Konkurs skierowany jest do uczniów powyżej 15 roku życia, którzy 
wysłali zgłoszenie drogą mailową na adres: 
konkurs@planetarium.edu.pl, który został podany na stronie 
www.planetarium.edu.pl  
- Maksymalna liczba zgłoszeń do konkursu to 100 osób. 
- Termin nadsyłania zgłoszeń do konkursu upływa 8 grudnia 2022 r. o 
godz. 16:00. 
- W przypadku osoby niepełnoletniej wymagana jest pisemna zgoda 
opiekuna. 
- Udział w Konkursie jest bezpłatny i całkowicie dobrowolny. 
 
4. Zasady organizacji turnieju: 
- Pytania w Konkursie będą dotyczyły zakresu wiedzy o Planetarium 
Śląskim, podstaw astronomii, a także życia i osiągnięć naukowych 
Mikołaja Kopernika. 
- Przed rozpoczęciem rozgrywki organizator wytłumaczy zasady gry 
uczestnikom konkursu. 
- Na laureatów konkursu czekają nagrody rzeczowe.  
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- Dla 100 uczestników konkursu przewidziane są upominki 
pamiątkowe oraz darmowe bilety na seans edukacyjny o godzinie 
18:00 na sali Planetarium. 
 
5. Zasady przeprowadzenia konkursu: 
- Konkurs składa się w trzech etapów – eliminacje, etap I, etap II i etap 
III – finał.  
- Pierwsza część to eliminacje, czyli wyłonienie z widowni 10 
uczestników. W tej części prowadzący zada 10 pytań. Osoby, które  
jako pierwsze odpowiedzą na kolejne zadawane przez prowadzącego 
pytania, poprzez naciśnięcie guzika i udzielenie poprawnej 
odpowiedzi, przechodzą do etapu I. 
- Następnie prowadzący zaprosi uczestników do 10 przygotowanych 
stanowisk, gdzie będą odpowiadać na pytania. 
- Zadaniem uczestników jest udzielenie odpowiedzi na pytania 
stawiane przez prowadzącego. Czas do namysłu i rozpoczęcie 
odpowiedzi wynosi 5 sekund. 
- Zawodnicy mają po trzy szanse. Etap składa się z dwóch rund. Brak 
poprawnej odpowiedzi na dwa pytania powoduje odpadnięcie z gry. 
Osoby, które odpowiedziały na co najmniej jedno pytanie przechodzą 
do etapu II. 
- W etapie II, każdy ma tyle szans ile wyniósł z I etapu. Uczestnicy po 
udzieleniu poprawnej odpowiedzi wskazują dowolnego zawodnika do 
następnego pytania. Jeżeli nie udzieli odpowiedzi, traci jedną szansę, 
a pytanie przechodzi na następnego zawodnika, aż padnie poprawna 
odpowiedź. Po udzieleniu odpowiedzi grający musi wskazać 
następnego zawodnika. Decyzję o wskazaniu należy podjąć w ciągu 5 
sekund. Etap trwa do chwili, gdy szanse zachowuje tylko trójka z 
graczy. 
- Do etapu III - finału przechodzą trzy osoby. Każdy z uczestników ma 
trzy szanse. Trzy niepoprawne odpowiedzi lub ich brak powodują 
odpadnięcie z gry. Zostaje jeden z graczy i ten wygrywa. Zawodnik 
odpowiada dalej, aż do wyczerpania pytań lub utraty pozostałych 
szans. 
 
6. Postanowienia końcowe: 
- Uczestnictwo w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją 
warunków regulaminu i zgodą na przetwarzanie danych osobowych 
w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu oraz na publikację 
swojego wizerunku w materiałach reporterskich wydarzenia w 
mediach internetowych Planetarium – Śląskiego Parku Nauki. 



 
- W kwestiach dotyczących przebiegu Konkursu, nie przewidzianych 
niniejszym Regulaminem, a także w zakresie interpretacji niniejszego 
Regulaminu, głos rozstrzygający należy do Organizatora.  
 
- Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w 
Regulaminie. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


