Stowarzyszenie Gmin Ziemi Dobrzyńskiej
ul. Szkolna 2, 87- 610 Dobrzyń nad Wisłą tel. 54 253- 05- 41
Dobrzyń nad Wisłą, dn. 6.12.2017r.
Regulamin
Konkursu Regionalnego o Ziemi Dobrzyńskiej dla szkół podstawowych, gimnazjów i szkół
ponadgimnazjalnych.
1. Konkurs historyczny odbywa się w każdym roku szkolnym pod hasłem ,, Ziemia DobrzyńskaMoja Mała Ojczyzna''.
2. Konkurs organizuje Stowarzyszenie Gmin Ziemi Dobrzyńskiej z siedzibą
w Dobrzyniu nad Wisłą, ul. Szkolna 2, przy udziale wybranych gmin i szkół z terenu Ziemi
Dobrzyńskiej.
3. Celem konkursu jest upowszechnianie wiedzy o regionie.
4. Tematyka pytań konkursowych obejmuje:
a. historię regionu
b. zabytki,
c. słynne postacie,
d. herby miejscowości i rodów dobrzyńskich,
e. wiedzę o kulturze.
5. Zadanie konkursowe dostosowane są do możliwości i umiejętności uczniów.
6. Konkurs ma charakter indywidualny i zespołowy.
7. Każda szkoła kwalifikuje trzech uczniów do konkursu regionalnego. Szkoła może we własnym
zakresie organizować konkurs szkolny w celu wyłonienia swojej reprezentacji w terminie do
10.01.2018r.
8. Konkurs regionalny składa się z dwóch etapów ( etap pisemny i etap ustny).
9. Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych startują tylko w pisemnym etapie konkursu.
10. Do etapu II przechodzi 5 szkół z najwyższą ilością punktów uzyskanych w I etapie w kategorii
gimnazjów i szkół podstawowych.
11. W przypadku równej ilości punktów o miejscu decyduje większa ilość prawidłowych
odpowiedzi.
12. Część pisemna i konkurs indywidualny odbędzie się 07.03.2018r. o godzinie 12.00. Dla
powiatów: rypińskiego, golubsko- dobrzyńskiego, brodnickiego i sierpeckiego w Urzędzie
Gminy w Rypinie.
Dla powiatów: lipnowskiego, toruńskiego, włocławskiego i płockiego w Zespole Szkół
Ogólnokształcących w Lipnie.

Część finałowa dla pięciu wybranych szkół w kategorii szkół podstawowych
odbędzie się w: Szkole Podstawowej w Obrowie 22.03.2018 r. o godz. 10.00.
Część finałowa dla gimnazjów odbędzie się w Publicznym Gimnazjum w
Kikole 23.03.2018r. o godz. 10.00.
NAGRODY
1. Laureaci konkursu otrzymują nagrody indywidualne w zależności od
uzyskanego miejsca.
2. Laureaci konkursu ( szkoły) otrzymują nagrody drużynowe.
3. Nauczyciele przygotowujący zawodników otrzymują zaświadczenia.
JURY
1. Komisje konkursowe powołuje Zarząd Stowarzyszenia Gmin Ziemi
Dobrzyńskiej.
2. Do komisji nie mogą być powołani nauczyciele, których uczniowie biorą
udział w konkursie.
ZGŁOSZENIA ( zał. Nr 1 do regulaminu)
1. Zgłoszenia należy nadsyłać na adres:
Stowarzyszenie Gmin Ziemi Dobrzyńskiej
ul. Szkolna 2, 87- 610 Dobrzyń nad Wisłą
tel. 54 253- 05- 41 e-mail: biuro.sgzd@gmail.com
Termin zgłoszeń do: 15.02.2018r.

