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REGULAMIN 

MIEJSKIEGO KONKURSU HISTORYCZNEGO„Żychlin dzieje miasta i gminy w latach 1918 – 1975” 

Konkurs historyczny Żychlin dzieje miasta i gminy w latach 1918 – 1975 jest skierowany dla dzieci i 

młodzieży 

Honorowy patronat nad konkursem sprawuje: 

Burmistrz  Gminy Żychlin Grzegorz Ambroziak 

Organizator: 

Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Żychlinie, Gminne Centrum Promocji i Informacji 

Cel konkursu: 

- budzenie i rozwijanie zainteresowao uczniów historią miasta Żychlina i gminy 

- kształtowanie postaw patriotycznych dzieci i młodzieży poprzez propagowanie i pogłębianie wiedzy 

o historii miasta i gminy Żychlin 

- inspirowanie i zachęcenie dzieci i młodzieży do podejmowania  samodzielnych badao nad 

historią swojej rodziny, środowiska związanego z miejscem zamieszkania 

Zakres tematyczny: 

– historia Żychlina  1918-1975 

Zagadnienia : 

Żychlin , gmina - prawa miejskie, II wojna światowa, położenie i podział administracyjny, granice 

miasta,  zakłady pracy,  zabytkowa zabudowa,przemysł, ludzie i wydarzenia 

Uczestnicy konkursu: 

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas VI szkół podstawowych , gimnazjum oraz liceum. 

Uczestnicy konkursu obowiązani są do nadesłania karty  uczestnika z oświadczeniem w terminie do 

05 kwietnia  2017 r. na adres   Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej , 99-320 Żychlin, Aleje 

Racławickie 5  

 Do udziału w Miejskim Konkursie Historycznym należy zgłaszad  uczestników  wyłonionych we 

wstępnych eliminacjach w szkołach. 

Organizacja konkursu: 

Konkurs odbędzie się w  dniu 12 kwietnia w siedzibie MGBPw dwóch etapach. 

I etap – test, zadania logiczne - Czas trwania - 45 min. 

II etap – uczniowie, którzy uzyskali najlepsze wyniki w pierwszym etapie będą odpowiadali ustnie na 

pytania. Czas trwania -  45 min. 



Komisja Konkursowa powołana przez organizatorów , dokona oceny znajomości przedmiotu przez 

uczestników w dwóch etapach konkursu i wyłoni laureatów. 

Organizator może podjąd decyzję o większej liczbie uczestników kwalifikujących się do następnego 

etapu  konkursu w przypadku uzyskania jednakowej ilości punktów. 

Pytania i zadania przygotowuje organizator konkursu. 

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w formie komunikatu przekazanego mediom oraz 

umieszczonego na stronie internetowej Biblioteki i Urzędu Gminy w Żychlinie 

Laureaci, Dyrektorzy i przedstawiciele szkół zostaną zaproszeni na uroczystośd wręczenia nagród i 

wyróżnieo .Uroczyste podsumowanie konkursu wraz z wręczeniem nagród i wyróżnieo odbędzie się 

w kwietniu 2017roku. 

Nagrody: 

Laureaci konkursu - I miejsce, II i III miejsce  oraz wyróżnieni otrzymają dyplomu i nagrody.  

Uwagi koocowe 

Uprzejmie prosimy Dyrektorów szkół, nauczycieli historii oraz wychowawców klas, o 

rozpropagowanie konkursu w szkołach, placówkach oświatowych.  Zachęcamy do licznego udziału w 

konkursie.Udział w konkursie oznacza akceptację powyższego regulaminu. 

Wszystkim uczestnikom konkursu życzymy sukcesów i pięknych przeżyd w obcowaniu z lokalną 

historią. 

Dodatkowe informacje dotyczące Konkursu udzielane są przez: 

 Elżbietę Siemioską tel. 24 285 49 79 lub na miejscu w Bibliotece. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 1 

KARTA UCZESTNIKA 

KONKURSU HISTORYCZNEGO  Żychlin dzieje miasta i gminy w latach 1918 – 1975 

 (wypełnid czytelnie drukowanymi literami) 

1. Imię i nazwisko…………………………………………………………… 

Klasa …………………………………..wiek………………………………… 

Pełne dane teleadresowe (miejsce zamieszkania) 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

2. Nazwa i adres szkoły  …………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

3. Imię i nazwisko nauczyciela, opiekuna ……………………………………. 

………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………                                                                                     …………………………………………… 

data i podpis Uczestnika                                                                          pieczęd szkoły, placówki oświatowej 

 

Załącznik nr 2 

OŚWIADCZENIE 

rodziców/prawnych opiekunów 

NIEPEŁNOLETNIEGO UCZESTNIKA KONKURSU 

(wypełnid czytelnie drukowanymi literami) 

 ……………………………………………………………… 

(imię i nazwisko uczestnika) 

Wyrażam zgodę na  publikację wyników Konkursu historycznego Żychlin dzieje miasta i gminy w 

latach 1918 – 1975 z podaniem danych osobowych laureata, celem popularyzacji konkursu (Ustawa 

z29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych). 

……………………………………………. 

data i podpis rodzica/prawnego opiekuna 


