Regulamin III Konkursu
Test Wiedzy o Gminie Dobra 2019
„Zabytki Gminy Dobra”
I. Organizator: Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Dobrskiej
II. Współorganizatorzy:
 Urząd Miejski w Dobrej,
 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobrej,
 Centrum Kultury w Dobrej.
III. Cele konkursu:
 przybliżenie uczniom dziedzictwa kulturowego miasta i gminy Dobra,
 popularyzowanie kultury regionalnej,
 rozwijanie zainteresowań regionem, jego historią i tradycją,
 kształtowanie poczucia własnej tożsamości i postaw patriotycznych,
 integracja społeczności dobrskiej.
IV. Uczestnicy konkursu
Konkurs organizowany jest dla uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dobrej oraz
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Piekarach w trzech kategoriach wiekowych:
 poziom klas 1-3 szkoły podstawowej,
 poziom klas 4-6 szkoły podstawowej,
 poziom klas 7-8 szkoły podstawowej oraz gimnazjum.
V. Termin i miejsce konkursu
 data: 23.05.2019 r. godz. 10.00
 miejsce: Centrum Kultury w Dobrej
VI. Forma konkursu: test pisemny na wszystkich poziomach.
VII. Porządek konkursu
 sprawy organizacyjne - godz.10.00 - 10.15
 test - godz.10.15 - 11.00
 prelekcja na temat: „Zachowanie pamięci o wartości historycznej cmentarza
parafialnego w Dobrej poprzez promowanie wiedzy o miejscach pochówku
zmarłych zasłużonych dla gminy Dobra” - godz.11.00 - 11.45
 ogłoszenie wyników i wręczenie nagród - 12.00 - 12.30
VIII. Komisja konkursu
Testy będą oceniane przez Komisję Konkursu powołaną przez Organizatora Konkursu.
Decyzje Komisji są ostateczne.

IX. Wyniki konkursu
Zwycięzcami konkursu zostają uczestnicy, którzy uzyskają największą liczbę punktów
w swojej grupie wiekowej. W przypadku jednakowej liczby punktów o wyłonieniu
zwycięzców zdecydują dodatkowe pytania ustne.
Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród nastąpi w dniu konkursu.
Wyniki dostępne będą również w Dobrzaninie oraz na stronach internetowych:
Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Dobrskiej oraz:




www.zspdobra.edu.pl
dobra24.pl
na portalu społecznościowym facebook: Ziemia Dobrska
oraz ziemiadobrska.wordpress.com

X. Zakres materiału
Wszystkich uczestników konkursu na wszystkich etapach obowiązuje znajomość wiedzy
dotyczącej:
 historii Dobrej,
 położenia i charakterystyki gminy Dobra,
 zabytków, ciekawych obiektów,
 walorów przyrodniczych,
 tradycji i obrzędów.
X. Nagrody
Komisja przyzna nagrody rzeczowe za I, II i III miejsce we wszystkich kategoriach
wiekowych.
Wszyscy uczestnicy za udział w konkursie otrzymają dyplomy.
XI. Materiały konkursowe
Testy zostaną opracowane na podstawie materiałów przygotowanych na potrzeby
konkursu dla trzech poziomów wiekowych:
- kl. 1-3 SP,
- kl. 4-6 SP,
- kl. 7-8 i gimnazjum.
Materiały zostaną zamieszczone na stronie internetowej szkoły: www.zspdobra.edu.pl
(oraz na stronie internetowej stowarzyszenia: ziemiadobrska.wordpress.com).
XII. Zgłoszenia uczestników konkursu w Centrum Kultury w Dobrej w terminie
do 17.05.2019 r.
W konkursie biorą udział uczniowie wytypowani przez zespoły:
- z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Piekarach - do 15 uczestników,
- z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dobrej - do 45 uczestników.
XIII. Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator Konkursu.

