
 

CHCĘ ZNAĆ SWOJE DZIEDZICTWO
XII Miejski Konkurs wiedzy dla uczniów klas drugich 

„Żory nieznane i tajemnicze”

23 maja 2019 r. (czwartek) o godzinie 9.00

Honorowy Patronat nad konkursem sprawuje Prezydent Miasta Żory 
oraz Przewodniczący Rady Miasta 

Organizatorzy:
Żorskie Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalne
Centrum Edukacji Regionalnej w Żorach-Osinach
Zespól Szkolno-Przedszkolny nr 8 w Żorach

Współorganizator:
Urząd Miasta Żory

Celem konkursu jest: 
Zachęcenie dzieci do poznawania miasta Żory, jego piękna, tradycji i historii.

Zakres materiału: 
1. Zabytki 
2. Przyroda Żorska - stawy, lasy
3. Imiona śląskie - nazwy gwarowe
4. Historia Żor - ważne daty 
5. Strój śląski - męski i damski
6. Obrzędy i zwyczaje śląskie

Literatura:
1. Gra Miejska "Misja Żory"
2. „Kalendarz Żorski dla dzieci 2019”
3. „Stroje śląskie” 
4. „Czas pracy i świętowania w śląskich tradycjach ludowych”, część 1, 2, 3 

* Wszystkie publikacje są dostępne w Centrum Edukacji Regionalnej, 
ul. Szkolna 55, 44-240 Żory-Osiny
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Regulamin konkursu

Miejsce i czas:
Konkurs odbędzie się dnia 23 maja 2019 roku (czwartek) o godzinie 9.00

Hala sportowa przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8 w Żorach (Rogoźna), ul. Wodzisławska.

Warunki uczestnictwa:
1. W konkursie może wziąć udział 3 uczniów klasy drugiej z każdej szkoły, wyłonionych     
w eliminacjach szkolnych według wewnętrznych kryteriów szkoły. Wyłoniona trójka 
uczniów, jako drużyna, będzie reprezentować daną placówkę. 

Zgłoszenia kierować:
Do dnia  15 maja (piątek) 2019 roku 

na e-mail: zorysp8@poczta.onet.pl 
na kartach zgłoszeń (załącznik nr 1)

lub na adres:
ZSP nr 8 w Żorach (Rogoźna), ul. Wysoka 13 
na kartach zgłoszeń (załącznik nr 1)

Informacje dotyczące konkursu umieszczone będą na stronie Centrum Edukacji Regionalnej 
http://cer-zory.pl/konkursy/biezace/ 

Uwaga!
Koordynator konkursu pt. „Żory nieznane i tajemnicze” dla uczniów klas II  w dniach  16-17 
maja skontaktuje się telefonicznie z opiekunami drużyn w celu ostatecznego potwierdzenia udziału 
drużyny w konkursie. W przypadku braku takiego kontaktu prosimy opiekuna o telefon pod nr 
tel. 32 43 41 193

Postanowienia końcowe:
Organizator informuje, że będzie wykonywał dokumentację fotograficzną i multimedialną imprezy,
która  będzie  wykorzystywana  bez  ograniczeń  czasowych  i  terytorialnych  w  kontekście
dokumentalnym,  informacyjnym  oraz  promocyjnym  projektu,  ŻSEK  i  CER  w  Żorach.
Uczestnictwo  w  imprezie  jest  równoznaczne  z  wyrażeniem  zgody  na  wykorzystanie  zdjęć
i materiałów  multimedialnych.  Zgłoszenie  udziału  w  konkursie  stanowi  potwierdzenie  przez
uczestników zgody na zasady Konkursu zawarte w niniejszym regulaminie.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu konkursu.

Zapraszamy do udziału w konkursie i życzymy sukcesów.
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