
  
FACEBOOKOWY 

QUIZ WIEDZOWY 
 

     
     Warunki uczestnictwa 
 
1) Quizy są skierowane do wszystkich lubiących stronę UKST na Facebooku, nawet nie 
będących członkami klubu. 
2) Aby wziąć udział należy udzielić jednej odpowiedzi na zadaną zagadkę quizową, kolejna 
odpowiedź jest dopuszczalna dopiero po opublikowaniu ewentualnej podpowiedzi, w przypadku 
edycji komentarza pod uwagę brana będzie pierwotna wersja odpowiedzi (dopuszczalne jest 
poprawianie literówek). 
 
     Cel zagadek quizowych 
 
1) Zapewnienie dobrej zabawy pomiędzy klubowymi imprezami. 
2) Poszerzenie wiedzy z zakresu turystyki i krajoznastwa (w kontekście polskim i 
zagranicznym) oraz historii klubu. 
 
   Zakres tematyczny, formy zagadek i przebieg konkursu 
 
1) Treść zagadek będzie dotyczyła: 
- szeroko rozumianej turystki i krajoznastwa z zaakcentowaniem tzw. turystyki górskiej, w 
wymiarze ogólnym dotyczących gór świata i szczegółowym dotyczącym gór Polski (zwłaszcza 
Karpat), 
- zabytkowych obiektów znajdujących się w Polsce i poza jej granicami, 
- przygotowania do wyjazdów i projektowania wycieczki, 
- znajomości historii działalności UKST i SKKT Diablak, 
- znajomości historii Ziemii Pszczyńskiej, 
- znajomości form ochrony przyrody, 
- znajomości sztuki powiązanej z turystyką. 
2) Zagadki będą przedstawiane w formach: 
- bezpośrednich pytań, 
- zdjęć konkretnych obiektów wraz z pytaniem do nich się odnoszącym oraz innych 
multimedialnych środków, 
- dopuszczalna (lecz niezalecana) jest forma testu wielokrotnego wyboru z jedną prawidłową 
odpowiedzią. 
3) Quiz odbywać się będzie w sezonach. W każdym z nich pojawi się od 10 do 15 zagadek. 
Zdobywca największej ilości poprawnych odpowiedzi wygrywa sezon. 
 
 
     Formy nagradzania 
 
1) Członkowie klubu za każdorazowe odgadnięcie poprawnej odpowiedzi otrzymują 30 
punktów w rankingu na najaktywniejszego klubowicza, zaś zwycięzca sezonu kolejne 80 punktów. 
2) Właściwa odpowiedź otrzymuje polubienie i pochwałę w komentarzu. 
3) Osoby nie należące do klubu, po przystąpieniu do niego – otrzymają całość zarobionych 
wcześniej punktów, mieszczących się w granicach czasowych trwającego rocznego rankingu. 
   
      Inne 
 



1) Kolejne sezony quizu (oraz pojedyncze zagadki) mogą być tworzone przez osoby inne niż 
prowadzący stronę Klubu na Facebooku, co w przypadku klubowiczów wiąże się z otrzymaniem 
100 punktów rankingowych (jeśli jest autorem pełnego sezonu) za każdy przygotowany sezon. 
2) Wszelkie kwestie sporne i nieujęte w niniejszym regulaminie rozstrzyga osoba prowadząca 
stronę Klubu na Facebooku. 
3) Wszelkie pytania i uwagi prosimy kierować do prowadzącego stronę Klubu na Facebooku 
poprzez tzw. wiadomość prywatną bezpośrednio na Facebookową stronę lub na adres e-mail: 
konkursy.ukst.diablak@gmail.com 
 


