Region Slezská brána
Nádražní 700, 739 21 Paskov, IČ 69609969

PROPOZICE ZÁBAVNĚ – VĚDOMOSTNÍ SOUTĚŽE
PRO SENIORY REGIONU SLEZSKÁ BRÁNA
„KŘÍŽEM KRÁŽEM SLEZSKOU BRÁNOU 2021“
Základní informace:
Účel soutěže:

Jedná se o vědomostně-zábavnou soutěž ve znalostech o Regionu Slezská
brána. Chceme podpořit pozitivní vztah seniorů ke své obci, místu „kde žiji“.

Cíl soutěže:

Prohloubení znalostí seniorů o regionu Slezská brána. Prokázání znalostí
z historie a současnosti místa, kde žiji.

Vyhlašovatel soutěže:

Region obcí Slezská brána.

Pořadatel soutěže:

Středisko volného času Vratimov, příspěvková organizace.

Soutěžící:

Senioři obcí regionu Slezská brána.

Místo soutěže:

ONLINE

Termín soutěže:

16. dubna 2021, 14:00

Hlavní cena:

Věcné ceny.

INFO SCHŮZKA K SOUTĚŽI:

V pondělí 29.03.2021 v 10:00 hod v programu Teams (online) se uskuteční informační schůzka pro
seniory, kteří zvažují přihlásit svá družstva do soutěže KKSB 2021. Tato schůzka není povinná. Rádi
bychom se však touto formou s vámi setkali. Budete mít možnost vyzkoušet si online prostředí, ve
kterém bude probíhat i soutěž. Na schůzce ověříme, zda všechny technické parametry vyhovují,
vyřešíme případné problémy a cvičně si vyzkoušíme, jak soutěž bude probíhat. K účasti na schůzce je
nutné mít počítač či tablet s připojením na internet. Link (interaktivní odkaz) pro tuto schůzku Vám
bude zaslán na kontaktní e-mail. Pokud nemáte přístup k zařízení s připojením na internet a schůzky
byste se chtěli zúčastnit, zavolejte nám a společně se domluvíme na řešení.
Prosíme o potvrzení účasti na info schůzce do 26. 3. 2021 na e-mail k.pastorkova@svcvratimov.cz.
Do mailu prosím uveďte mailové adresy všech, kteří se budou za Vaši školu schůzky účastnit.
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Region Slezská brána
Nádražní 700, 739 21 Paskov, IČ 69609969

Propozice:
1. Úkolem soutěžících je správně odpovědět na otázky, které se budou týkat základních údajů
a života obcí Regionu Slezská brána a nasbírat co největší počet bodů.
2. Každou obec může reprezentovat více tříčlenných družstev.
3. Soutěž se koná za podmínky přihlášení minimálně 3 soutěžních družstev.
4. Přihlášky do soutěže zasílejte elektronicky do 5. dubna 2021 na e-mailovou adresu
h.nevrla@svcvratimov.cz
5. Podrobnosti a případné dotazy Vám sdělíme na e-mailové adrese h.nevrla@svcvratimov.cz
nebo na tel.: 604 670 737.
6. Pořadatel si vyhrazuje právo na změny v časovém harmonogramu soutěže na základě
skutečného přihlášení týmů, nebo na zrušení soutěže v případě nezájmu se strany seniorů.
7. Pořadatel si vyhrazuje právo změny termínu na základě epidemiologické situace.
8. Účastníci soutěže musí pro každé družstvo zajistit dvě zařízení (notebook, PC…), z toho
minimálně jeden vybavený kamerou, internetové připojení a aplikaci Teams.
9. Pro soutěžní družstva je možno zajistit technickou podporu ze strany pořadatele (zapůjčení
notebooků, vyslání zaměstnanců, kteří budou nápomocni s technickým řešením soutěže).
10. Průběh soutěže:
V jednom počítači bude účastníkům promítána prezentace s otázkami, na které budou
odpovídat. Pomocí druhého zařízení budou účastníci odpovídat do formulářů vytvořených
v aplikaci Forms. Na všechny otázky budou odpovídat všechna družstva. Připraveno je celkem
10 okruhů otázek v 5 kolech. Každé kolo je zakončeno tipovací otázkou, za kterou získává bod
to družstvo, které je svým tipem nejblíže skutečnosti.

Zdroje informací, ze kterých budou soutěžící čerpat, a ze kterých budou tvořeny soutěžní otázky:
Tištěná publikace „Vítejte v regionu Slezská brána“ – publikace mají k dispozici na městských
či obecních úřadech. Publikace je rovněž dostupná online na stránkách RSB.
http://www.slezskabrana.cz/Public/Files/Link/Section/File/viejte-v-regionu-slezska_brana_brozura.pdf
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