Gminny Konkurs Wiedzy o Krajnie współfinansowany jest ze środków Gminy Nakło nad Notecią w ramach
otwartego konkursu ofert nr 1 na wykonanie zadań pożytku publicznego w 2018 r. przez organizacje prowadzące
działalność pożytku publicznego.

REGULAMIN
Gminnego Konkursu Wiedzy o Krajnie
I. ORGANIZATOR KONKURSU:
Stowarzyszenie Krajna
Bielawy 24, 89-100 Nakło nad Notecią
tel. 698-671-112
e-mail: mountainstream@op.pl
II. MIEJSCE KONKURSU:
Nakielski Ośrodek Kultury im. Zygmunta Kornaszewskiego
ul. Adama Mickiewicza 3
89-100 Nakło nad Notecią
(Sala konferencyjna)
III. TERMIN KONKURSU:
05.10.2018 r. (piątek), początek o godz. 10:00
IV. ZASIĘG KONKURSU:
Gmina Nakło nad Notecią
V. KATEGORIE WIEKOWE:
Uczniowie klas VI – VIII szkoły podstawowej
VI. CELE KONKURSU:
a. zdobycie wiedzy bądź poszerzenie wiadomości posiadanych przez młodych
mieszkańców Gminy Nakło nad Notecią na temat walorów turystycznych regionu
Krajna oraz jego kulturowego dziedzictwa;
b. promocja miejsca zamieszkania, tj. Gminy Nakło nad Notecią oraz zachęcenie dzieci
w wieku szkolnym do kultywowania dorobku historycznego regionu Krajna;
c. rozwijanie wśród dzieci i młodzieży zainteresowania regionem, w którym mieszkają;
d. wzmocnienie poczucia tożsamości regionalnej wśród najmłodszych;
e. kształtowanie wzorców wychowawczych i pobudzanie ambicji uczniów;
f. motywowanie uczniów do zgłębiania wiedzy na temat bogactwa kulturowego Krajny;
g. kształtowanie umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy i szlachetnego
współzawodnictwa.
VII. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE:
1. Uczestnikiem Gminnego Konkursu Wiedzy o Krajnie może być trzyosobowy zespół
uczniów klas VI – VIII z danej szkoły podstawowej, z terenu Gminy Nakło nad Notecią.
2. Szkołę mogą reprezentować maksymalnie 2 zespoły trzyosobowe.
3. Każdy zespół powinien posiadać opiekuna, którym winien być nauczyciel z
reprezentowanej przez zespół szkoły.
4. Udział zespołu w Konkursie należy zgłosić do 30 września 2018 r. poprzez dostarczenie
do Organizatora wypełnionego Załącznika nr 1 do niniejszego Regulaminu, tj. Karty
Zgłoszenia.
5. Karty Zgłoszenia należy przesłać pocztą e-mail na adres: dubieladominika@gmail.com
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6. Karta Zgłoszenia musi być opatrzona pieczęcią szkoły oraz podpisem opiekuna zespołu.
7. Do Karty Zgłoszenia należy dostarczyć oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego
każdego z członków trzyosobowego zespołu dot. wyrażenia zgody na udział małoletniego
w Konkursie oraz na przetwarzanie jego danych osobowych przez Stowarzyszenie Krajna
w celu prawidłowej realizacji zadania.
8. Zgłoszenie do Gminnego Konkursu Wiedzy o Krajnie jest jednoznaczne także
z wyrażeniem zgody na publikację wizerunku małoletniego oraz jego imienia i nazwiska
w celu upublicznienia wyników Konkursu oraz jego promocji na profilu Facebook
Organizatora, w lokalnych mediach oraz w publikacjach i folderach wydanych przez
Stowarzyszenie Krajna w celu promocji swojej działalności. Niniejsza zgoda dotyczy
wyłącznie publikacji w celach niekomercyjnych.
9. Zgłoszenia niespełniające powyższych warunków nie będą uprawniały do udziału
w Konkursie.
VIII. ZADANIE KONKURSOWE I JURY KONKURSU:
1. Zadanie konkursowe będzie polegało na rozwiązaniu testu, składającego się z pytań
jednokrotnego wyboru sprawdzających wiedzę z zakresu znajomości regionu Krajna:
zwyczajów, tradycji, dziedzictwa kulturowego, historycznego i przyrodniczego Krajny oraz
działalności Zespołu Pieśni i Tańca „Krajna” oraz Stowarzyszenia Krajna.
2. Pytania testowe opracowane zostaną przez członków Stowarzyszenia Krajna oraz
pracowników Muzeum Ziemi Krajeńskiej w Nakle nad Notecią.
3. Każdy zespół uczestniczący w Konkursie otrzyma jeden arkusz testu.
4. Uczestnicy Konkursu będą mieli 45 minut na rozwiązanie testu w zespole.
5. Uczestnicy Konkursu zobowiązani są do:
a. przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu,
b. uczciwej rywalizacji podczas Konkursu,
c. realizacji zadań zgodnie z załączoną do arkusza testu instrukcją,
d. niewnoszenia do pomieszczeń, w których odbywa się Konkurs, jakichkolwiek
mobilnych urządzeń elektronicznych. Niedotrzymanie niniejszego wymogu stanowi
podstawę do podjęcia przez Organizatora decyzji o dyskwalifikacji danego
uczestnika, a tym samym jego zespołu z Gminnego Konkursu Wiedzy o Krajnie.
6. Uczestnicy konkursu mają prawo do:
a. korzystania z warunków do grupowej pracy przy rozwiązywaniu testu,
b. informowania Organizatora drogą telefoniczną lub e-mailową o wszelkich
przypadkach losowych uniemożliwiających uczestnictwo w Konkursie przed datą jego
rozpoczęcia.
7. Trzyosobowe Jury Gminnego Konkursu Wiedzy o Krajnie, którego zadaniem będzie
czuwanie nad poprawnością przeprowadzenia Konkursu oraz sprawdzenie wypełnionych
przez zespoły testów, zostanie powołane przez Zarząd Stowarzyszenia Krajna i składać
się będzie z członków Stowarzyszenia, ZPiT „Krajna” oraz pracowników Muzeum Ziemi
Krajeńskiej.
8. Decyzje podjęte przez Jury Konkursu są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
9. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się w dniu Konkursu w Nakielskim
Ośrodku Kultury im. Zygmunta Kornaszewskiego ok. godz. 12:30.
10. Materiały przygotowujące do udziału w Konkursie znajdują się w nagraniu edukacyjnym
zawartym w filmie „NASZ DOM. KRAJNA.” wydanym przez Stowarzyszenie Krajna. Płyty
z filmem znajdują się w każdej szkole podstawowej na obszarze Gminy Nakło nad
Notecią.
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11. Uczniowie, przygotowując się do Konkursu, mogą korzystać ze wszelkich dostępnych
źródeł wiedzy o regionie Krajna.
IX. NAGRODY:
1. Tytuł laureata Gminnego Konkursu Wiedzy o Krajnie otrzyma trzyosobowy zespół, który
uzyska największą liczbę punktów w Konkursie.
2. Nagrody:
a. zespół, który zajmie I miejsce, otrzyma tytuły laureata Gminnego Konkursu Wiedzy o
Krajnie oraz nagrody rzeczowe,
b. zespoły, które zajmą kolejno II i III miejsce, otrzymają nagrody rzeczowe,
c. pozostali uczestnicy otrzymają dyplomy uczestnictwa w Konkursie.
X. Informacji nt. Konkursu udziela:
Dominika Dubiela
Sekretarz Stowarzyszenia KRAJNA
tel.: 531 602 727
e-mail: dubieladominika@gmail.com
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