REGULAMIN

Konkursu Wiedzy o Regionalizmie
XV edycja - miasto i gmina Poniatowa, Towarzystwo Przyjaciół Poniatowej

I.

Organizatorzy:
-

Towarzystwo Przyjaciół Poniatowej
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Poniatowej

II.

Cele konkursu:

III.

-

Uczestnicy konkursu

IV.

Uczniowie klas IV - VI szkół podstawowych z terenu gminy Poniatowa.

V.

przybliżenie młodzieży dziedzictwa kulturowego miasta i gminy Poniatowa,
popularyzowanie kultury regionalnej,
rozwijanie zainteresowań regionem, jego historią i tradycją,
kształtowanie poczucia własnej tożsamości,
integracja społeczności szkolnej gminy Poniatowa.

Tematyka konkursu

Pytania konkursowe dotyczyć będą historii i dnia dzisiejszego miasta i gminy
Poniatowa oraz działalności Towarzystwa Przyjaciół Poniatowej.
Przebieg konkursu:

1. Konkurs będzie miał charakter dwuetapowy: finał gminny poprzedzony będzie
eliminacjami szkolnymi.
2. Eliminacje szkolne odbędą się do dnia 17 listopada 2016 roku.
3. Eliminacje szkolne zostaną przeprowadzone przez Szkolne Komisje
Konkursowe powołane przez dyrektora szkoły.
4. Eliminacje szkolne przeprowadzone zostaną w oparciu o własne zestawy
pytań konkursowych.
5. Do finału gminnego zakwalifikują się zwycięzcy eliminacji szkolnych.
6. Finał gminny odbędzie się 25 listopada 2016 roku o godz. 11.00 w Centrum
Kultury, Promocji i Turystyki w Poniatowej.
7. Etap gminny obejmie 20 pytań testowych.
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VI.

Warunki udziału w etapie gminnym

VII.

Pisemne zgłoszenie uczestników finału gminnego Szkolne Komisje Konkursowe
przesyłają do 18 listopada 2016 roku na adres Towarzystwa Przyjaciół
Poniatowej ul. Fabryczna 1, 24-320 Poniatowa. Szkołę może reprezentować
maksymalnie dwóch uczniów. Zgłoszenie powinno zawierać: imiona i nazwiska
uczestników, adres i telefon szkoły do których uczęszczają, nazwisko nauczyciela
przygotowującego uczniów oraz skład Szkolnej Komisji Konkursowej. (Protokół
w Załączniku 1). Koszty dojazdu uczniów i opiekunów na finał gminny pokrywa
szkoła, którą reprezentują.

VIII.

Na etapie szkolnym sprawdzenia testów dokonują Szkolne Komisje Konkursowe.
Testy na etapie gminnym oceni specjalnie powołane w tym celu jury według
następującego kryterium: za każde pytanie - 1 pkt - max 20 pkt.

IX.

Ocena

Jury konkursowe

W skład jury wejdą przedstawiciele:
Towarzystwa Przyjaciół Poniatowej
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Poniatowej
Nauczycieli przygotowujących uczniów do konkursu
Nagrody

X.

Dla zwycięzców etapu gminnego zostaną ufundowane atrakcyjne nagrody, które
zostaną wręczone w dniu Konkursu. W oczekiwaniu na wyniki finaliści wezmą
udział w Lekcji o regionalizmie przygotowanej przez Miejsko-Gminną Bibliotekę
Publiczną w Poniatowej. Dla wszystkich uczestników i ich opiekunów zostanie
przygotowany słodki poczęstunek i napoje.

XI.

Szczegółowych informacji na temat konkursu udziela Miejsko-Gminna Biblioteka
Publiczna w Poniatowej, tel. 81 820 40 77.

Informacje

Bibliografia
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Poniatowa. Szkice z dziejów miasta.
Ryszard Pastwa. Opole Lubelskie i okolice.
Monografie: Zakłady Elektro-Maszynowe EDA w Poniatowej.
Foldery o Poniatowej.
Internet (www.tpp.poniatowa.pl, www.um.poniatowa.pl)
Czasopismo TPP „Przegląd Regionalny”
„Jednodniówka” - wydana przez TPP w 1987r.
XV Konkurs Wiedzy o Regionalizmie

Załącznik 1
pieczęć szkoły

........................................................................,. dnia .....................................

PROTOKÓŁ
z przebiegu eliminacji szkolnych XV Konkursu Wiedzy o Regionalizmie
odbytych dnia .......................................................... w Szkole Podstawowej
........................................................................................................

tel. ............................................

Szkolna Komisja Konkursowa w składzie:
1. Przewodniczący

–

3. Członek

–

2. Sekretarz

–

stwierdza, że do konkursu przystąpiło ...................... uczniów.

Eliminacje przeprowadzono zgodnie z regulaminem konkursu. Po sprawdzeniu prac
i podliczeniu punktów do etapu gminnego zakwalifikowano następujących uczniów:
Lp.
1.

Nazwisko i imię ucznia

Suma pkt

Nazwisko i imię n-la
przygotowującego do konkursu

2.

Oświadczam, że nauczyciele, uczniowie i rodzice zainteresowani Konkursem Wiedzy
o Regionalizmie zostali zapoznani z jego regulaminem.
Podpisy Komisji Konkursowej:
1. ………………………………………………….………….

podpis i pieczęć dyrektora szkoły

2. ……………………………………………………….…….
3. ………………………………………………….………….

Protokół jest także wyrażeniem zgody uczestników na przetwarzanie danych osobowych i publikację
wizerunku laureatów na stronie tpp.poniatowa.pl oraz w czasopiśmie „Przegląd Regionalny”.
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Załącznik 2
pieczęć TPP

Poniatowa, dnia 25 listopada 2016 roku
PROTOKÓŁ

z przebiegu eliminacji gminnych XV Konkursu Wiedzy o Regionalizmie odbytych
dnia 25 listopada 2016 r. w Centrum Kultury Promocji i Turystyki w Poniatowej
Jury konkursowe w składzie:
1. Przewodniczący

–

3. Członek

–

2. Sekretarz

–

stwierdza, że do konkursu przystąpiło ………..……. uczniów.
Eliminacje przeprowadzono zgodnie z regulaminem konkursu. Po sprawdzeniu prac
i podliczeniu punktów ustalono następującą kolejność:
Lp.
1.

Nazwa szkoły
Nazwisko i imię ucznia

Suma pkt

Nazwisko i imię n-la
przygotowującego do
konkursu

2.
3.
Podpisy Jury

1. …………………………………………………………………….

podpis i pieczęć prezesa TPP

2. ………………………………………………………..…….…….
3. ……………………………………………………………………
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