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Regulamin konkursu wiedzy o historii Bełżyc 

 

 

I. Konkurs organizowany jest przez Miejsko - Gminną Bibliotekę Publiczną                       

w Bełżycach pod patronatem Burmistrza Bełżyc. 

 

II.  Cele konkursu: 

 

1. Odkrywanie bogactwa dziedzictwa kulturowego poprzez poznawanie przeszłości 

miasta, uświadamianie wymiaru tego dziedzictwa.  

 

2. Rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań dzieci, młodzieży oraz wszystkich 

mieszkańców swoim miastem, jego przeszłością, środowiskiem geograficznym, kulturą 

oraz życiem gospodarczym i społecznym. 

 

3. Popularyzacja wiedzy na temat ludzi wpisanych w historię miasta, wskazywanie 

wzorców osobowych. 

 

4. Kształtowanie poczucia więzi regionalnej poprzez upowszechnianie wiedzy o małej 

ojczyźnie. 

 

III. Zgłoszenia do konkursu 

 

Do konkursu można zgłosić uczestników w następujących kategoriach: 

I kategoria -  szkoła podstawowa (klasy 4 - 6),                                                                  

II kategoria - gimnazjum                                                                                                        

III  kategoria  - szkoły ponadgimnazjalne,                                                                                                                                                                                        

IV kategoria – OPEN - uczestnicy indywidualni.                                                                    

Szkoła pod kierunkiem dyrekcji, nauczycieli WOS – u, historii lub wychowawcy klasy, 

może zgłosić maksymalnie 4 uczniów z każdej klasy. Zgłoszeń należy dokonywać 

poprzez złożenie do M – GBP w Bełżycach ul. Tysiąclecia 26, 24-200 Bełżyce 

wypełnionej karty zgłoszeniowej (w załączniku) do dnia 20 marca 2017 roku.                   
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Karta zgłoszeniowa jest także do pobrania na stronie internetowej: 

www.bibliotekabelzyce.pl, www.belzyce.pl 

 

IV. Przebieg konkursu 

 

Przewidziane są trzy etapy:  etap szkolny, pośredni w M-GBP w Bełżycach i finałowy 

rozgrywający się podczas Dni Bełżyc 2017 r. 

1. I etap (etap szkolny):  

Szkoły na tym etapie dokonują kwalifikacji uczestników do kolejnego etapu konkursu, 

zgłaszając maksymalnie po 4 uczestników z każdej klasy w poszczególnych kategoriach 

wiekowych. 

2. II etap (w M-GBP w Bełżycach): 

21 kwietnia 2017 r. (piątek)  podczas panelu dyskusyjnego „Bełżyce wczoraj i dziś” będzie 

miał miejsce II etap konkursu, na którym zgłoszeni uczestnicy otrzymają ankiety z 10 – ma 

pytaniami otwartymi.  Spośród uczestników Komisja Konkursowa wyłoni po 3 uczestników         

z każdej kategorii z największą ilością punktów, którzy przejdą do kolejnego etapu konkursu. 

W przypadku uczestników o takiej samej ilości uzyskanych punktów, przewidziana jest 

dogrywka w formie pytanie – odpowiedź.  

3. III etap (podczas Dni Bełżyc): 

Finał konkursu oraz wręczenie nagród laureatom odbędzie się 12 czerwca 2017 r. 

(poniedziałek) w parku miejskim w Bełżycach.  

 

 V. Komisja Konkursowa 

 

Skład Komisji Konkursowej 

1. Agnieszka Piłat – przewodnicząca 

2. Marta Iwaniak – członek 

3. Agnieszka Zasada - członek 

Komisja konkursowa uhonoruje nagrodami zdobywców trzech pierwszych miejsc w każdej 

kategorii. 

  

 

 

 

http://www.bibliotekabelzyce.pl/
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VI. Postanowienia końcowe 

 

1. Wzięcie udziału w konkursie jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.  

2. Zgłoszenie do konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie 

danych osobowych oraz na publikacje wizerunku. 

3. Wszelkie informacje na temat konkursu udzielane są pod numerem telefonu                      

81 517 23 05. 


