GMINNY KONKURS HISTORYCZNY
Z OKAZJI 600-LECIA POWSTANIA
PARAFII I MIEJSCOWOŚCI ZBUCZYN
Regulamin
1. Konkurs skierowany jest do uczniów Szkół Podstawowych i oddziałów gimnazjalnych
z terenu Gminy Zbuczyn.
2. Prace będą oceniane w następujących kategoriach wiekowych:
•

Klasy IV – VI

•

Klasy VII i gimnazjum

3. Organizatorzy konkursu:
•
•
•

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zbuczynie,
Urząd Gminy w Zbuczynie,
Gminny Ośrodek Kultury w Zbuczynie.

4. Cele konkursu:
•
•
•
•

Propagowanie historii parafii, miejscowości i Gminy Zbuczyn wśród dzieci i młodzieży
szkół z terenu Gminy Zbuczyn.
Rozwijanie zainteresowań historycznych.
Przygotowanie dzieci i młodzieży do aktywnego i twórczego uczestnictwa
w obchodach jubileuszowych.
Rozbudzanie szacunku dla
do środowiska lokalnego.

rodzimej

kultury

i

poczucia

przynależności

5. Zakres konkursu:
 historia parafii, miejscowości i Gminy Zbuczyn dostępna na stronie internetowej
Urzędu Gminy Zbuczyn
http://zbuczyn.com/index.php?option=com_content&view=article&id=24:miejscowosc-zbuczyn1418-2011-szkic-historyczny&catid=14&Itemid=131
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6. Terminy realizacji konkursu:







Etap szkolny – każda szkoła przeprowadzi test historyczny przygotowany przez
nauczycieli Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Zbuczynie w dniu 8 maja
2018r. (wtorek). Ocena testu na podstawie klucza nadesłanego wraz z testem.
Wyłania się po trzy najlepsze wyniki w grupach wiekowych: klasy IV – VI oraz
klasa VII i gimnazjum.
Informacje o laureatach etapu szkolnego, a tym samym uczestnikach etapu
gminnego, należy przekazać organizatorom (Szkole Podstawowej w Zbuczynie) do
12 maja na mail: tomrad@onet.pl
Etap gminny odbędzie się 15 maja (wtorek) o godzinie 10.00 w sali widowiskowej
Gminnego Ośrodka Kultury w Zbuczynie. Na konkurs uczestnicy przyjeżdżają na
własny koszt. Test wraz z kluczem odpowiedzi przygotują nauczyciele Szkoły
Podstawowej w Zbuczynie.
Wyniki etapu gminnego zostaną oficjalnie ogłoszone w Dniu Patrona Szkoły
Podstawowej w Zbuczynie 18 maja.

7. Nagrody na etapie gminnym zostaną przyznane za trzy najlepsze wyniki w dwóch
kategoriach wiekowych:
 Klasy IV – VI;
 Klasy VII i gimnazjum.
 Pozostali uczestnicy otrzymają upominki okolicznościowe związane z jubileuszem.
5.1. Nagrody zostaną wręczone w trakcie Gminnego Dnia Dziecka w Czuryłach.
8. Postanowienia końcowe: Zgłoszenie się uczestnika na konkurs uważane będzie
jednoznaczne z uznaniem warunków regulaminu, wyrażeniem zgody na
opublikowanie danych osobowych oraz rozpowszechnianie wizerunku na potrzeby
przeprowadzenia oraz promocji konkursu zgodnie z art. 23 ust.1 pkt. 1 ustawy z
dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2002 r.
Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz art. 81 ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.)
Regulamin konkursu do pobrania na stronie www.gokzbuczyn.pl
Pytania i wątpliwości można zgłaszać telefonicznie (696-417-798) lub osobiście
do p. Tomasza Radomyskiego – koordynatora konkursu.
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