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Regulamin 

II Konkursu Wiedzy o Mieście i Gminie Obrzycko 
 

 

Termin i miejsce: 

12 grudnia 2016 r. (poniedziałek), godz. 16.00, Zespół Szkół w Mieście Obrzycko (Plac Lipowy 12) 
 
 

Organizatorzy konkursu 

§1 

 

1. Organizatorem konkursu jest Społeczna Rada ds. Kultury i Promocji Miasta Obrzycko. Współorganizatorami konkursu 

są: Miejska Biblioteka Publiczna w Obrzycku - Instytucja Kultury, Zespół Szkół w Mieście Obrzycko. 

2. Adres witryny internetowej organizatora to: www.kultura.obrzycko.com. 

 

Uczestnicy konkursu 

§2 

 

1. Konkurs ma charakter otwarty. 

2. Konkurs przeprowadza się bez podziału na kategorie wiekowe. 

3. Uczestnicy zgłaszają swój udział do 5 grudnia 2016 r., do godz. 23.30, poprzez: przekazanie informacji telefonicznie - 

tel. 501 176 507, 531 291 648 lub (61) 291 32 56 (dopuszczalna wiadomość SMS); przesłanie informacji na adresy e-

mail monterial.jakub@gmail.com lub bibliotekaobrzycko@gmail.com; zgłoszenie udziału bezpośrednio u pracowników 

Miejskiej Biblioteki Publicznej w Obrzycku (odpowiedzialna - Elżbieta Wiśniewska) lub nauczycieli Zespołu Szkół w 

Mieście Obrzycko (odpowiedzialne: Grażyna Musiał, Magdalena Koput) oraz Zespołu Szkół w Gaju Małym 

(odpowiedzialny - Łukasz Janc). 

4. Organizator przyjmie zgłoszenia pierwszych 60 uczestników. 

 

Cele konkursu 

§3 

 

1. Usystematyzowanie i zwiększenie wiedzy na temat historii miasta i gminy. 

2. Kształtowanie poczucia własnej tożsamości. 

3. Kształtowanie postaw obywatelskich. 

4. Rozwijanie zainteresowań zamieszkiwanym regionem i jego historią. 

5. Kształtowanie pozytywnego wizerunku miasta i gminy. 
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6. Rozwijanie zdolności i zainteresowań mieszkańców. 

 

Zakres tematyczny 

§4 

 

1. Celem przygotowania się do konkursu zalecane jest zapoznanie się z niżej wymienioną literaturą. 

 

Literatura zalecana dla wszystkich uczestników: 

 „Almanach Obrzycki”, wyd. 1988 r., 

 „Almanach Szamotulski”, wyd. 1961 r., 

 „Gmina i Miasto Obrzycko”, wyd. 1999 r., 

 „Kapliczki i figury przydrożne powiatu szamotulskiego”, wyd. 2002 r., 

 „Vademecum Krajoznawcze Ziemi Szamotulskiej”, wyd. 2002 r., 

 „Puszcza Notecka. Przewodnik krajoznawczy”, wyd. 2005 r., 

 „Ziemia Szamotulska. Przewodnik wycieczkowy”, wyd. 1965 r., 

 „Ziemia Szamotulska. Przewodnik”, wyd. 1972 r. 

Dodatkowo: 

 wiadomości o teraźniejszości Obrzycka, zdobyte dzięki własnej inwencji uczestników, 

 współczesna prasa lokalna - wycinki prasowe dostępne w siedzibie biblioteki w Obrzycku, 

 opracowanie Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie - „Ludność. Stan i struktura ludności oraz ruch 

naturalny w przekroju terytorialnym. Stan w dniu 31 XII 2014 r.”. 

 

Realizacja konkursu 

§5 

 

1. Konkurs przeprowadza się w dwóch etapach. 

 

Etap I 

 

1. Eliminacje pisemne. Zestaw konkursowy - test jednokrotnego wyboru - zawierać będzie od 35 do 40 pytań, na które 

odpowiedzi udzielić należy w nieprzekraczalnym czasie 20 minut. 

2. Punktacja jest następująca: za odpowiedź prawidłową - 1 punkt, za nieprawidłową - 0 punktów. Nie ma punktacji 

pośredniej i ujemnej. 
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3. Jury powołane przez organizatora wyłania do udziału w II etapie 10 uczestników konkursu, którzy uzyskali największą 

liczbę punktów. 

 

Etap II 

 

1. Etap II - finałowy - odbędzie się po sprawdzeniu przez jury testów z eliminacji pisemnych i ogłoszeniu wyników. 

2. Uczestnicy etapu finałowego będą odpowiadali na pytania ustne (co najmniej 9). 

3. Etap II składa się z trzech rund. Uczestnik w każdej rundzie odpowiada na pytania z trzech kategorii - kategoria „pytania 

łatwe”, kategoria „fotografie”, kategoria „pytania trudne”. Punktacja odpowiedzi ustnej jest następująca: 

 1 punkt - kategoria „pytania łatwe”, 

 2 punkty - kategoria „fotografie”, 

 3 punkty - kategoria „pytania trudne”. 

4. Pytania do odpowiedzi ustnej są przez uczestników konkursu losowane. 

5. W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów przez więcej niż jednego uczestnika, zostanie przeprowadzona 

dogrywka w formie odpowiedzi ustnej na wylosowane pytanie. 

6. Odpowiedzi uczestników etapu finałowego będzie oceniało jury. 

7. Zwycięzcą konkursu jest osoba, która uzyskała największą liczbę punktów za udzielone odpowiedzi. 

 

Ustalenia końcowe 

§6 

 

1. Każdy uczestnik konkursu otrzymuje nagrodę rzeczową. 

2. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w dniu rozgrywania etapu finałowego. 

3. Biorący udział w konkursie wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez organizatorów i ewentualnych 

patronów medialnych, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, w szczególności na publikację ich nazwiska 

oraz wizerunku. 

4. Dokumentację konkursu po jego zakończeniu przechowuje organizator. 

5. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego regulaminu. 

6. Sprawy, które nie zostały ujęte w niniejszym regulaminie oraz kwestie sporne rozstrzyga jury. 


