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REGULAMIN 

XX KONKURSU WIEDZY O GMINIE PAWŁOWICE 

 

1. Organizatorem konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury w Pawłowicach.  

2. Celem konkursu jest popularyzacja wiedzy o gminie Pawłowice, pobudzanie zainteresowań 

problematyką lokalną wśród dzieci i młodzieży.  

3. W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół podstawowych do klasy 6 /kategoria A/, 

gimnazjów oraz klas 7-8 /kategoria B/ oraz uczniowie szkół ponadgimnazjalnych /kategoria C/ 

zamieszkali na terenie gminy Pawłowice. 

4. W konkursie startują uczniowie wytypowani przez szkoły. Każda szkoła w poszczególnej kategorii 

wiekowej może zgłosić maksymalnie: 6 uczniów – kat. A, 5 uczniów – kat. B, 8 uczniów – kat. C. 

Uczniowie uczęszczający do szkół ponadgimnazjalnych poza gminą Pawłowice zgłaszają się do 

konkursu indywidualnie.  

5. Eliminacje do konkursu są wewnętrzną sprawą szkoły. 

6. Warunkiem udziału w konkursie jest wypełnienie karty zgłoszenia. W kategoriach A, B oraz C      

(w przypadku uczniów ZSO w Pawłowicach) szkoła wypełnia jedną kartę zgłoszenia dla wszystkich 

zgłaszanych uczniów. Uczniowie uczęszczający do szkół ponadgimnazjalnych poza gminą 

Pawłowice wypełniają kartę zgłoszenia indywidualnie. 

7. Konkurs podzielony jest na etapy: 

a) Etap indywidualny:  

Startujący rozwiążą test i będą ocenieni w trzech kategoriach wiekowych: A, B i C. Testy 

sprawdzi komisja powołana przez dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Pawłowicach. 

Komisja wyłoni, spośród uczestników każdej kategorii, zdobywców trzech pierwszych 

miejsc. Dopuszcza się możliwość zajęcia tego samego miejsca przez dwóch lub więcej 

uczestników, w przypadku gdy uzyskają jednakową liczbę punktów. Laureaci konkursu 

otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz nagrody w postaci bonów podarunkowych. Komisja 

konkursowa rozstrzyga w kwestiach spornych. Od decyzji komisji nie ma odwołania. 

b) Etap drużynowy:  

Wystartują 2-3 osobowe drużyny uczniów szkół podstawowych. Etap będzie składał się 

z serii pytań i zadań do wykonania. Drużyna, która zdobędzie największą liczbę punktów, 

zostanie zwycięzcą turnieju. W przypadku, gdy po zakończeniu turnieju dwie lub więcej 

drużyn uzyska jednakową liczbę punktów, zostanie przeprowadzona dogrywka, celem 

wyłonienia zwycięzcy. Szkoła, którą reprezentują członkowie zwycięskiej drużyny, 

otrzyma dyplom i nagrodę w postaci bonów podarunkowych. Wykonanie zadań oceni 

komisja powołana przez dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury. Komisja rozstrzyga 

w kwestiach spornych, od jej decyzji nie ma odwołania. 
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8. Organizator przyzna nagrody indywidualne w postaci bonów podarunkowych dla nauczycieli 

przygotowujących uczniów-laureatów konkursu. 

9. Pytania konkursowe w większości dotyczą aktualnych wydarzeń, geografii, administracji, 

gospodarki i historii gminy Pawłowice. W teście mogą pojawić się pytania dotyczące zagadnień 

o szerszym zasięgu (powiat, województwo, Polska, Europa). 

10. Lista materiałów źródłowych, z których Organizator korzysta do utworzenia pytań 

konkursowych, zostanie opublikowana do dnia 19.02.2018 r. na stronie internetowej 

www.gokpawlowice.pl. 

11. Konkurs będzie przeprowadzony w dniu 22.03.2018 r. w Centrum Kultury w Pawłowicach przy 

ul. Zjednoczenia 67. Zbiórka uczestników o godz. 9.00.  

12. Karty zgłoszenia należy przesłać do dnia 16.03.2018 r. na adres: Gminny Ośrodek Kultury                   

ul. Zjednoczenia 67, 43-250 Pawłowice, złożyć osobiście w biurze GOK lub przesłać pocztą 

elektroniczną na adres: gokpawlowice@hoga.pl 

13. Rozdanie nagród nastąpi w dniu konkursu około godz. 13.00. Organizator wypełni czas pomiędzy 

testem a rozdaniem nagród (poczęstunek, omówienie testu, etap drużynowy). 


