
Regulamin Konkursu 

„Postaci ważne dla Krosna Odrzańskiego” 

Grupa uczniów klas V-VIII 

§1.POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem Konkursu jest Centrum Artystyczno-Kulturalne „Zamek” w Krośnie 

Odrzańskim oraz Szkoła Podstawowa nr 3 im. Ignacego Łukasiewicza w Krośnie Odrzańskim. 

2. Konkurs dofinansowany i organizowany jest w ramach Programu Bardzo Młoda Kultura 

2019-2021 – Województwo Lubuskie, Lubuski P.A.K.I.E.T. (Partnerskie Animacyjne, 

Kulturowe i Edukacyjne Traktaty). 

3. Zasady Konkursu określa niniejszy Regulamin, który wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia 

Konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia. 

Zapytania dotyczące Konkursu można kierować na adres e-mailowy:  

t.miechowicz@zamek.krosnoodrzanskie.pl 

 

§2. OGÓLNE ZASADY KONKURSU 

1. Celem Konkursu jest popularyzacja regionu i postaci, które wpłynęły na losy miasta Krosno 

Odrzańskie.  Rozwój współpracy kulturalno-oświatowej między placówkami działającymi 

na terenie gminy Krosno Odrzańskie. Pogłębienie wiedzy historycznej dzieci i młodzieży. 

2. Uczestnikiem Konkursu może być każdy uczeń  klas od V do VIII Szkoły Podstawowej nr 3 

im. Ignacego Łukasiewicza w Krośnie Odrzańskim.  

3. Warunkiem udziału w Konkursie jest wypełnienie przez rodziców Uczestnika potwierdzenia 

akceptacji regulaminu oraz formularza „zgody na wykorzystanie i przetwarzanie danych 

osobowych (imię i nazwisko) oraz wizerunku” przez Organizatora Konkursu i jego partnerów. 

§3. I ETAP – ZGŁOSZENIA 

1. Zgłoszenia Uczestników są przyjmowane przez Panią Magdaleny Struk -  nauczyciela  Szkoły 

Podstawowej nr 3 w Krośnie Odrzańskim do dnia 15 września 2020 r. 

2. Karty zgłoszeń oraz  formularze „zgody na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych 

(imię i nazwisko) oraz wizerunku” otrzyma każdy uczeń  Szkoły Podstawowej nr 3 wraz 

z folderem przedstawiającym opisy i wizerunki  postaci będących przedmiotem Konkursu. 

§4. II ETAP – PRZEBIEG KONKURSU 

1. Po zapoznaniu się z otrzymanym folderem przedstawiającym opisy i wizerunki  postaci, które 

wywarły znaczący wpływ na losy Krosna Odrzańskiego, zadaniem Uczestników będzie 

rozwiązanie quizu opartego na wiadomościach zawartych w folderze.  

2. Quiz zostanie przeprowadzony w dniu 22 września 2020 roku w dwóch kategoriach 

wiekowych: 

I kategoria - uczniowie klas V i VI,  godzina 12.40 

II kategoria – uczniowie klas VII i VIII, godzina 13.35 
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3. Jeśli nie zostaną wyłonieni zwycięzcy za pomocą quizu/testu zostanie przeprowadzona 

dogrywka ustna w dniu  24 września 2020 roku. Uczestnicy dogrywki zostaną poinformowani, 

że zostali do niej zakwalifikowani.  

 

 

§5. III ETAP - Rozstrzygnięcie Konkursu i nagrody 

1. Jury dokona oceny rozwiązanych quizów i przyzna nagrody za trzy pierwsze miejsca w każdej 

kategorii wiekowej. 

2. Nagrodami w Konkursie są głośniki bezprzewodowe JBL.  

I miejsce – JBL Flip 5 

II miejsce  - JBL Clip 3 

III miejsce – JBL GO 2  

 

 


