
Regulamin Testu wiedzy o Pakcie Północnoatlantyckim 

 

§1. Organizator Testu 

Organizatorem Testu jest Dowódca 2 Mazowieckiego Pułku Saperów. 

 

§2. Partnerzy Testu 

Partnerami  Konkursu są: Burmistrz Nowego Dworu Mazowieckiego, Burmistrz Błonia, 

Wójt Gminy Czosnów, Starosta Warszawski Zachodni, Starosta Nowodworski, Prezes 

Lokalnej Grupy Działania "Między Wisłą a Kampinosem". 

 

§2. Założenia 

1. Test zorganizowany jest z okazji 17. rocznicy wstąpienia Polski do Paktu 

Północnoatlantyckiego. 

2. Test skierowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych i szkół średnich. 

3. W Teście biorą udział reprezentacje szkół gimnazjalnych oraz szkół średnich 

(bądź zespoły szkół). 

4. Test podzielony jest na dwie kategorie: 

 I  - Reprezentacje szkół gimnazjalnych; 

 II - Reprezentacje szkół średnich 

5. Każda szkoła ma możliwość wystawienia jednej trzyosobowej reprezentacji 

szkoły w każdej z kategorii Testu. 

6. Zgłoszenia reprezentantów do udziału w Teście należy dokonywać poprzez 

nadesłanie drogą mailową na adres klubu: klubwojskowy2mpsap@wp.pl 

wypełnionych kart zgłoszeniowych w nieprzekraczalnym terminie do 4 marca 
(piątek) 2016 r. 

7. Test odbędzie się w dniu 15 marca (wtorek) 2016 roku o godz. 10:00               
w 2. Mazowieckim Pułku Saperów. 

8. Test ma formą testu wielokrotnego wyboru oraz pytań otwartych.  

9. Test składa się z 20 pytań. 

10. Czas trwania testu ustalony jest na 40 minut. 

11. Każdy uczestnik Testu Wiedzy zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy 

treści i wyników rozwiązywanych zadań podczas trwania Testu Wiedzy. 

12. W przypadku uzyskania przez kilku uczestników jednakowej liczby punktów 

Organizator może dla tych osób wprowadzić drugi etap Testu tj. "dogrywkę" 

13. Za merytoryczną poprawność testów odpowiedzialny jest Organizator. 



14. W sprawach nieuwzględnionych w niniejszym Regulaminie decyduje 

Organizator. 

15. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian z Regulaminie. 

16. Wszystkie formularze testu są własnością Organizatora. 

17. Wyniki Testu są tajne do czasu ogłoszenia wyników. 

 

§3. Nagrody 

1. Nagrodami w Teście są nagrody rzeczowe i dyplomy.   

2. Nagrody i ich ilość ustali Organizator Testu.  

 

§5. Postanowienia końcowe 

1. We wszystkich sprawach spornych decydujący głos należy do Organizatora.  

2. Informacje o rozstrzygnięciu Testu zostaną przesłane do szkół,                         

których uczniami są laureaci. 

3. Informacja o rozstrzygnięciu Testu zostanie także umieszczona na stronie 

internetowej www.2mpsap.wp.mil.pl, a także podane do wiadomości publicznej. 

4. Prace nie podlegają zwrotowi. 

5. Decyzje Organizatora są ostateczne. 

 

Kierownik Klubu Wojskowego 

2 Mazowieckiego Pułku Saperów 

Michał Dudek 


