REGULAMIN KONKURSU „SKARBY POWIATU RADOMSZCZAŃSKIEGO”
ORGANIZOWANEGO W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

Cele konkursu
- pogłębianie wiedzy na temat historii powiatu radomszczańskiego
- rozwijanie świadomości uczniów na temat samorządu terytorialnego współcześnie i w przeszłości
- kształtowanie umiejętności analitycznego myślenia
- zachęcenie uczniów do obserwacji swego własnego środowiska i odtworzenia go w postaci pracy plastycznej
- pogłębienie wiedzy na temat zabytków powiatu radomszczańskiego
1.

Niniejszy regulamin określa zasady przeprowadzania konkursu , organizowanego w roku szkolnym 2019/2020

2.

Organizatorem konkursu jest Biblioteka Pedagogiczna Piotrkowie Trybunalskim Filia w Radomsku wraz z Justyną
Drozdek i Dorotą Chmielewską.

3.

Konkurs organizowany jest raz do roku w marcu.

4.

W konkursie wziąć udział mogą uczniowie klas 2-8 szkół podstawowych.

5.

Konkurs podzielony jest na 2 moduły:
A. Część plastyczną w której uczniowie powinni przedstawić wybrane miejsce z powiatu radomszczańskiego –
klasy 2-6
B. Część testową w której uczniowie rozwiążą test dotyczący miejsc w powiecie radomszczańskim – klasy 7-8

6.

Test obejmuje pytania napisane w oparciu o strony: Starostwa Powiatowego w Radomsku, oraz gmin : Dobryszyce,
Gidle, Gomunice, Kamieńsk , Kobiele Wielkie, Kodrąb, Lgota Wielka Ładzice, Masłowice, Przedbórz, Radomsko,
Wielgomłyny, Żytno. Porusza treści dotyczące funkcjonowania danej gminie i jej historycznych zabytków. Prace
plastyczne muszą być wykonane samodzielnie dowolną techniką plastyczną na kartach format A3.

7.

Każda szkoła może zgłosić maksymalnie dwóch uczestników do części testowej, natomiast część plastyczna nie ma
limitu

8.

Rodzic bądź opiekun uczestnika podpisuje formularz zgłoszeniowy i informację o i przetwarzaniu i wykorzystaniu
danych osobowych oraz wizerunku dziecka .

9.

Każda praca plastyczna powinna zostać dostarczona z informacją o imieniu i nazwisku, klasie i szkole do której
uczęszcza uczeń. Prace niespełniające wyżej wymienionych warunków zostaną zdyskwalifikowane.

10. W dniu konkursu uczestnicy testu napiszą 45 minutowy test dotyczący wiedzy o powiecie radomszczańskim. Test
zostanie sprawdzony tego samego dnia.
11. Prace konkursowe należy nadesłać na adres: Biblioteka Pedagogiczna w Radomsku, ul. 11 Listopada 2, 97-500
Radomsko do dnia 19.02.2020 r.
12. Prace plastyczne oceniane będą przez Komisję złożoną z bibliotekarzy i historyków w następujących kategoriach: klasy
II-III i IV-VI.
13. Termin rozstrzygnięcia konkursu 4.03.2020 r.
14. Laureatom Konkursu w każdej kategorii przyznane zostaną nagrody oraz pamiątkowe dyplomy.
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