Konkurs wiedzy o Piechowicach
PRZYPOMINAMY 15 MAJA UPŁYWA TERMIN ZGŁOSZEŃ

Regulamin

I. Organizatorzy konkursu:
1. Zarząd Oddziału „ Ziemi Jeleniogórskiej” Polskiego
Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych w Jeleniej Górze z/s w Piechowicach.
2.Współorganizatorzy:
a) Urząd Miasta Piechowice,
b) Piechowicki Ośrodek Kultury,
c) Zarząd Okręgu Ligi Ochrony Przyrody w Jeleniej Górze z/s w
Piechowicach.

II. Sponsorzy Konkursu:
1. Urząd Miasta Piechowice.
2. Inni zaproszeni sponsorzy z Piechowic.

III. Cele Konkursu:
1. Uczczenie 50- lecia nadania praw miejskich Piechowicom
2. Upowszechnienie
wiedzy
o
powojennych
dziejach
Piechowic
a także najważniejszych momentach z 700 letniej historii miejscowości.
3. Przypomnienie ciekawych i zasłużonych postaci polskich mieszkańców Piechowic.
IV. Organizacja Konkursu:
1. W Konkursie mogą uczestniczyć mieszkańcy Gminy Miejskiej Piechowice bez
względu na wiek.
2. Konkurs rozegrany będzie w 2 etapach:
a) I – wstępny odbędzie się w dniu 22 maja ( poniedziałek) o godz. 16:00 w
gimnazjum
im.
Jana
Pawła
II
w Piechowicach a jego celem będzie wyłonienie 10 najlepszych znawców
tematyki konkursowej. Etap ten odbędzie się jako test pisemny składający z
50 pytań
( test otwarty i test uzupełnień) pisany w warunkach kontrolowanej
samodzielności w czasie 50 minut. Po zakończeniu testu jury Konkursu będzie
od
razu
oceniać

i wyłoni 10 najlepszych. W razie potrzeby przeprowadzona będzie dogrywka
aż do wyłonienia plarownej liczby 10 finalistów.
b) II etap będzie finałem Konkursu i zostanie rozegrany podczas otwartej
uroczystej imprezy w dniu 9 czerwca br. zorganizowanej z okazji obchodów
nadania praw miejskich Piechowicom.
Finaliści odpowiadać będą kolejno na 10 pytań jednakowych, zadanych im jednocześnie.
Pytania będą zadawane w formie głosowej a także obrazowej. Po każdym pytaniu nastąpi
ogłoszenie wyników (słownie i na tablicy wyników). Każde z 10 pytań będzie miało
właściwą
do
jego
treści
punktację.
Suma
punktów
po
10
rundach
pytań
zdecyduje
o
ostatecznej
kolejności.
W
przypadku
równej
punktacji
pomocniczo
będzie
wykorzystana
punktacja
z
I
etapu.
Wszyscy finaliści otrzymają ciekawe nagrody.

V. Zgłoszenia:
Zgłoszenia ( indywidualne) do Konkursu należy złożyć
najpóźniej
do 15 maja br. pisemnie pocztą tradycyjną, osobiście lub e-mailem
na
adres
58-573
Piechowice
ul.
Świerczewskiego
21
Warsztaty
Szkolne, na adres bezpośredniego organizatora ZO PTSM „ Ziemi Jeleniogórskiej”
w
Jeleniej
Górze
z/s
w
Piechowicach.
W
zgłoszeniu
należy
podać: imię i nazwisko, adres zamieszkania , telefon kontaktowy.
Adresem organizatora: ptsm.jgora@vp.pl lub fax 75 64 97 271 ( tylko w poniedziałki,
wtorki i czwartki).

VI. Tematyka Konkursu i literatura;
Podstawowe
zagadnienia
zostały
przedstawione
w
rozdziale
IIIcele
konkursu.
Tytułem
uzupełnienia
można
dodać,
że
tematyka
ostatniego
50
lecia
Piechowic
będzie
nieco
bardziej
wyeksponowana
w
pytaniach. Należy się liczyć z tym, że część pytań szczególnie II etapu
będzie
prezentowana w formie obrazowej.

Literatura:
1. Czerwiński Janusz „ Dolny Śląsk” przewodnik – Wydawnictwo Kartograficzne EKOGRAF Wrocław 2003.
2. Staffa Marek „Kotlina Jeleniogórska”(słownik geografii turystycznej i Sudetów tom 4 ).
Wydawnictwo I-BIS Wrocław 1999.
3. Staffa Marek „Karkonosze” Wydawnictwo dolnośląskie Wrocław 2006.
4. Gasz Zdzisław „ Srebrny jubileusz Piechowickich Rajdów Dziatwy Szkolnej Piechotka
1985-2009” Wydawnictwo Poligrafia „Ad Rem” 2009.
5. Gasz Zdzisław „ Wielka i mała historia Piechowic. Od czasów piastowskich do
współczesności” Wydawnictwo Poligrafia „Ad Rem” UM Piechowice 2012.
6. Informator Piechowicki Miesięcznik Samorządu Lokalnego – szczególnie z lat 2013-2017.

