
Regulamin XI powiatowego konkursu „ZNAM MOJE 

MIASTO” dla uczniów klas IV-V (obecnych klas V 

i VI) w ramach projektu „Chcę znać swoje 

dziedzictwo”

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

Organizatorzy:

1. Żorskie Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalne

2. Szkoła Podstawowa nr 15 z Oddziałami Sportowymi w Żorach

3. Centrum Edukacji Regionalnej w Żorach

Celem konkursu jest:

Zachęcenie uczniów do poznawania miasta Żory, jego piękna, tradycji i historii.

Zakres materiału:

    1. insygnia żorskie i zabytki

    2. słownictwo gwarowe - imiona

    3. ludzie związani z historią Żor

    4. ważne daty i wydarzenia

    5. żorska przyroda 

    6. żorskie ulice i dzielnice



    7. współczesne obiekty

Literatura:

    1. gra planszowa "Misja Żory",

    2. „Kalendarz Żorski dla dzieci 2019”,

    3. „Stroje śląskie”,

    4. „Czas pracy i świętowania w śląskich tradycjach ludowych”, część 1, 2, 3, 4.

Regulamin konkursu

Warunki uczestnictwa:

Każda szkoła biorąca udział w konkursie wyłania/typuje dwie 3-osobowe drużyny, jedną 

z klas IV i jedną z klas V, które będą jej reprezentantami. Uwaga! Szkoły, w których jest 

więcej niż trzy oddziały klas IV i V mogą zgłosić dwie drużyny.

Konkurs składa się z dwóch etapów:

1. wewnątrzszkolny - jego celem jest wyłonienie drużyny, która będzie reprezentować 

szkołę w drugim etapie,

2. powiatowy - finałowy, w którym zmierzą się drużyny wyłonione w pierwszym 

etapie.

Zgłoszenia udziału w konkursie prosimy przesłać na adres e-mail:

m.jakubska@sp15-zory.pl 

na kartach zgłoszeń (załącznik nr 1 do XI powiatowego konkursu „ZNAM MOJE MIASTO” 

dla uczniów klas IV-V (obecnych klas V i VI)) w terminie od 12 do 15 października 2020 

roku.

Udział w konkursie jest bezpłatny.

mailto:m.jakubska@sp15-zory.pl


Forma przeprowadzenia konkursu:

Ze względu na sytuację pandemiczną data konkursu zostanie podana, z odpowiednim 

wyprzedzeniem, po zamknięciu przyjmowania zgłoszeń. Na pocztę e-mail szkoły lub 

wyznaczonego przez szkołę koordynatora, zostanie wysłany zestaw zadań konkursowych.

Zadaniem drużyny będzie odpowiedź na te pytania w formie pisemnej. Następnie prosimy, 

by na drugi dzień nauczyciel opiekujący się drużyną biorącą udział w konkursie, dostarczył 

materiały konkursowe do siedziby CER, Świetlica Miejskiego Ośrodka Kultury, 44-240 Żory-

Osiny, ul. Szkolna 55, lub przesłał na e-mail: centrumedukacjiregionalnej@gmail.com

Ocena prac konkursowych

1. O wyłonieniu zwycięzców zadecyduje komisja konkursowa, która zostanie powołana 
przez organizatora.

2. Decyzja komisji konkursowej jest ostateczna.

3. Wyniki zostaną ogłoszone między 18 a 23 listopada 2020 roku na stronie internetowej 
organizatora.

Nagrody i wyróżnienia

Dla drużyn, które zajmą miejsca 1-3 przyznane zostaną dyplomy oraz nagrody rzeczowe. 

Pozostali finaliści konkursu otrzymają drobne upominki i dyplomy.

Informacje dotyczące konkursu umieszczone będą na stronie Centrum Edukacji 

Regionalnej https://cer-zory.pl/konkursy/biezace/

Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać:

Jadwiga Tabor - kierownik CER

tel. 607036779

e-mail: jadwiga_tabor@op.pl

Monika Jakubska - wicedyrektor SP nr 15 Żory

tel. 324343925

e-mail: m.jakubska@sp15-zory.pl

https://cer-zory.pl/konkursy/biezace/
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Załączniki do pobrania na stronie 
https://cer-zory.pl/konkursy/biezace/

Załącznik nr 1 Karta zgłoszenia do konkursu "Znam moje miasto"

Załącznik nr 2 Klauzula dotycząca konkursów

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie.

https://cer-zory.pl/konkursy/biezace/
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