
       REGULAMIN XV OGÓLNOSZKOLNEGO KONKURSU 

WIEDZY O SZCZECINIE  

        „SZCZECIN I OKOLICE – ZNAM ICH TAJEMNICE” 

POD PATRONATEM PTTK W SZCZECINIE 

 

1. CELE KONKURSU: 

-    rozwijanie zainteresowań historią własnego miasta, 

- uwrażliwienie na otaczające nas piękno miasta, 

- uczenie „zdrowej rywalizacji” i ponoszenia ewentualnej porażki 

2. Organizatorem konkursu są nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 54 w Szczecinie. 

Koordynatorami konkursu są: Anna Zdobylak, Iwona Milczarek i Renata Ciombor – 

nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej.  

3. W Komisji Konkursowej zasiądą: 

- przedstawiciele PTTK w Szczecinie 

- dyrektor lub wicedyrektor szkoły 

- organizator konkursu 

4. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas trzecich szkół podstawowych. 

5. Konkurs składa się z jednego etapu. Odbędzie się 29 kwietnia 2016 r. o godzinie 11.45    

w Szkole Podstawowej nr 54 (sala 103) i będzie miał formę quizu. Dwuosobowe zespoły 

reprezentujące szkoły będą odpowiadać pisemnie i ustnie na pytania dotyczące Szczecina, 

jego historii, zabytków, legend i „dnia codziennego”. Każda drużyna odpowiada pisemnie 

na przygotowany zestaw (takich samych dla każdego zespołu) 10 pytań: za 1, 2 i 3 punkty. 

Następnie drużyny odpowiadają ustnie na 3 ZESTAWY wylosowanych przez siebie pytań. 

Zespół, który uzyska największą ilość punktów – wygrywa. W przypadku końcowego 

remisu, drużyny mające tą samą ilość punktów, wezmą udział w dogrywce. Odpowiadać 

będą na wybrane przez siebie pytania (pozostałe w zestawie konkursowym lub                                      

w przypadku ich braku, pytania jury). Jednym z zadań będzie rozpoznawanie na zdjęciach 

miejsc charakterystycznych dla naszego miasta. 

6. Szkoła chcąca wziąć udział w konkursie zobowiązana jest przesłać kartę zgłoszenie (karta 

zgłoszenia w załączeniu) najpóźniej do dnia 14 kwietnia 2016 r. faksem na numer: 
  

fax (091) 4345004 
 

           lub na adres email: andziakowo@wp.pl 
 

 W związku z ograniczonymi możliwościami organizacyjnymi liczyć się będzie kolejność 

zgłoszeń. Szkoły, które nie zakwalifikują się do konkursu, zostaną powiadomione drogą 

mailową (na adres podany w karcie zgłoszenia) do dnia 18 kwietnia. 

 
*Uczestnik konkursu wyraża zgodę na publikację swoich danych o wynikach konkursu  i wykorzystanie 

swojego wizerunku w materiałach konkursowych i pokonkursowych. 

 

W razie wątpliwości lub pytań kontakt telefoniczny z organizatorkami: 
 

Anna Zdobylak 606147604 

Iwona Milczarek 608065204 
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