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Regulamin Konkursu Wiedzy o Dziedzictwie Kulturowym Kaszub
„KASZUBY MOIM DZIEDZICTWEM”
dla uczniów gimnazjów powiatu kartuskiego

I. ORGANIZATORZY
Organizatorem konkursu jest Towarzystwo Przyjaciół Ucznia „Horyzont” przy Gimnazjum im.
Józefa Piłsudskiego w Sierakowicach, ul. Spacerowa 14, 83-340 Sierakowice.
II. CELE KONKURSU
Celem konkursu jest:
1. rozwijanie zainteresowań regionem, jego historią, kulturą i tradycją,
2. poszerzanie wiedzy o Małej Ojczyźnie,
3. rozwijanie zdolności i zainteresowań uczniów.
III. REKRUTACJA
1.
2.
3.
4.

5.

W każdej szkole chętny/wyznaczony nauczyciel obejmuje funkcję szkolnego koordynatora
konkursu (dalej: SKK).
Promocja konkursu na terenie szkoły zależy od SKK.
SKK rekrutuje spośród chętnych uczniów ze swojej szkoły z klas I-III maksymalnie
4 osoby, które pod opieką SKK przygotują się do zadań konkursowych opisanych w części
IV.
SKK zgłasza chęć uczestnictwa uczniów w konkursie od 25.04.2016 r. do 06.05.2016 r.
w drodze rejestracji elektronicznej dostępnej w formularzu na stronie internetowej:
horyzont.sierakowice.pl z następującymi informacjami:
a. nazwa szkoły i miejscowość,
b. imiona, nazwiska uczestników konkursu,
c. imię i nazwisko SKK,
d. adres e-mail do kontaktu.
Rejestrację uważa się za pełną po otrzymaniu odpowiedzi mailowej ze strony
organizatora.
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IV. ZADANIE KONKURSOWE
1.
2.

3.
4.

Zadanie konkursowe polega na indywidualnym wypełnieniu testu w wersji elektronicznej
na platformie udostępnionej przez organizatora.
Test dotyczy następujących zagadnień:
a. zabytki kultury kaszubskiej ze szczególnym uwzględnieniem tych, znajdujących się na
terenie powiatu kartuskiego,
b. wiedza z zakresu kultury własnej Kaszubów (np. haft, ceramika, literatura itp.),
c. wiedza z zakresu geografii Kaszub,
d. znajomość atrakcji turystycznych Kaszub, ze szczególnym uwzględnieniem terenu
Powiatu Kartuskiego,
e. wiedza z zakresu znajomości Powiatu Kartuskiego (podział administracyjny, herby
gmin itp.)
f. wiedza z zakresu historii Kaszub
Test odbędzie się w siedzibie organizatora w dniu 25.05.2016 r. o godz. 10.00 na sprzęcie
udostępnionym przez organizatora. Test zawierać będzie 35 pytań- zadań, na które
odpowiedzi udzielić należy w nieprzekraczalnym czasie 40 minut.
Nie ma możliwości wypełnienia testu poza siedzibą organizatora.

V. WYŁONIENIE LAUREATÓW
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

Przewiduje się trzy indywidualne miejsca – I, II, III oraz jedno miejsce grupowe dla
najlepszej reprezentacji szkoły.
O miejscu w rankingu decydować będzie ilość poprawnych odpowiedzi wyrażona w
procentach:
a. dla miejsca 1–3 indywidualnie,
b. dla grupy – sumy poprawnych odpowiedzi dzielonej na liczbę uczestników z danej
szkoły.
W przypadku wystąpienia sytuacji takich samych wartości procentowych u pojedynczych
uczestników lub u dwóch grup o takiej samej sumie punktów – przeprowadzona zostanie
dogrywka w postaci dodatkowego testu o podwyższonym stopniu trudności.
Jeśli dogrywka nie przyniesie rozstrzygnięcia, zostanie przeprowadzona trzecia tura w
postaci kolejnego testu elektronicznego.
Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi tego samego dnia.
Za ogłoszenie wyników odpowiedzialny będzie wyznaczony przedstawiciel organizatora.
Wynik przez niego ogłoszony jest ostateczny i nie podlega odwołaniu.

VI. NAGRODY
1.
2.
3.
4.
5.

W konkursie przewidziano atrakcyjne nagrody dla każdego z laureatów indywidualnych
oraz najlepszej grupy w postaci sprzętu elektronicznego: tabletu, kompaktowego aparatu
fotograficznego, zestawów słuchawkowych.
O przyznaniu poszczególnych nagród decyduje organizator.
Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny.
Każdy z uczestników otrzyma dyplom uczestnictwa.
Każdy SKK otrzyma imienny certyfikat uczestnictwa w konkursie.
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VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ew. zmiany terminów podanych w regulaminie
z wyprzedzeniem min. 5 dni roboczych.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do użycia informacji dotyczących uczestników w
materiałach promocyjnych oraz w prasie, telewizji i Internecie i innych mediach w celu
popularyzacji projektu.
W kwestiach nieobjętych niniejszym regulaminem ostateczną decyzję podejmuje
organizator.
Zgłaszając szkołę/zespół do konkursu SKK oświadcza, że zapoznał się i uczestników z
niniejszym regulaminem oraz, że akceptuje jego postanowienia.
Regulamin zamieszczony jest w formie elektronicznej na stronie internetowej
organizatora pod adresem: horyzont.sierakowice.pl.
Informacji o konkursie udziela organizator pod numerem tel. 58-684-68-75 w. 33 (Tomasz
Ziemann) oraz mailowo pod adresem: tpu.horyzont@gmail.com.

