REGULAMIN KONKURSU HISTORYCZNEGO
"DZIEJE ZIEMI ZIĘBICKIEJ"
1.

2.

Organizatorem konkursu jest Towarzystwo Przyjaciół Ziębic "Ducatus", (adres do
korespondencji: 57-220 Ziębice, Rynek 44), a jego jedynym przedstawicielem w sprawach
dotyczących konkursu jest prezes TPZ "Ducatus"
Współorganizatorami konkursu są:
- Przewodnicząca Rady Miejskiej w Ziębicach
- Burmistrz Ziębic
- Muzeum Sprzętu Gospodarstwa Domowego w Ziębicach i
działający w jego imieniu dyrektor muzeum.

3. Konkurs będzie przeprowadzony w czterech grupach wiekowych:
- Grupa I - przedszkolna - obejmująca wychowanków przedszkoli z terenu miasta i gminy
Ziębice.
- Grupa II - obejmująca uczniów szkół podstawowych z
terenu miasta i gminy Ziębice.
- Grupa III - obejmująca uczniów szkół gimnazjalnych z
terenu miasta i

gminy Ziębice.

- Grupa IV - otwarta - obejmująca wszystkich chętnych, którzy zgłoszą swój udział
konkursie, a nie kwalifikują się do pozostałych grup uczestników.
3.

w

Zakres tematyczny i terytorialny konkursu:
- W Grupie I - konkurs plastyczny w dowolnej technice, prace plastyczne muszą ściśle wiązać
się z przeszłością i kulturą materialną Ziębic i obecnej gminy Ziębice (historyczne wydarzenia,
historyczne postacie, zabytki).
- W pozostałych grupach - konkurs wiedzy historycznej z elementami geografii historycznej
obejmujący swoim zakresem całość dziejów obszaru Księstwa Ziębickiego w granicach z
1322 r., obejmujący swoim zakresem czasowym cały ten obszar na przestrzeni od X do XX w.
włącznie, w powiązaniu z historia Śląska i Polski.

4. Sposób przeprowadzenia konkursu oraz terminy.
- Konkurs zostaje ogłoszony z dniem 1 marca 2007 r. i w terminie do 30 kwietnia 2007 r. w
grupach I, II i III zostaną przeprowadzone eliminacje wstępne.
- W I grupie przedszkola dostarczą do siedziby organizatora w nieprzekraczalnym terminie do
30 kwietnia 2007 r. po 10 prac plastycznych wybranych z danego przedszkola. Sposób
kwalifikacji i wyboru prac plastycznych przez przedszkole jest jego wewnętrzną sprawą. W
terminie do 30 maja jury powołane przez organizatora dokona wyboru 5 najlepszych prac,
które zostaną uznane za prace laureatów oraz nagrodzone. Ogłoszenie wyników konkursu,
wręczenie nagród oraz prezentacja prac nastąpi publicznie podczas Dni Ziębic 2007.

- W II i III grupie - szkoły podstawowe i gimnazjalne zgłoszą na piśmie w siedzibie
organizatora w nieprzekraczalnym terminie do 30 kwietnia 2007 r. składy trzy osobowych
drużyn szkolnych - z zaznaczeniem kapitana drużyny, po jednej drużynie w każdej szkole
oraz do każdej drużyny podadzą imię i nazwisko jednego zawodnika rezerwowego, który
będzie mógł wziąć udział w dalszych etapach konkursu jedynie w przypadku wycofania się z
udziału w konkursie któregoś z zawodników danej drużyny. W kolejnych etapach konkursu
mogą wziąć udział jedynie osoby zgłoszone na piśmie w w/w trybie, w innych przypadkach
drużyna może brać udział w konkursie w niepełnym składzie lub zostać wycofana z konkursu.
Drużyny zgłoszone przez szkoły zostaną zaproszone pisemnie przez organizatora do udziału
w ustnym finale konkursu który odbędzie się podczas Dni Ziębic 2007. Etap ustny będzie
przeprowadzony przy udziale publiczności. W etapie tym komisja (jury) złożona z 5
przedstawicieli organizatora i współorganizatorów ( 2 członków jury organizatora i po jednym
członku jury od współorganizatorów) zada drużynom po 5 pytań. Odpowiedź na każde pytanie
będzie punktowana przez członków jury w skali od 0 do 5. Drużyna ma maksymalnie 3 minuty
na udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie. Odpowiedzi na pytanie udziela w imieniu
drużyny kapitan lub osoba wyraźnie przez niego wyznaczona zwrotem "odpowiedzi na pytanie
udzieli" - za obowiązującą jest uznawana pierwsza odpowiedź, a żadne inne nie będą brane
przez jury pod uwagę. Drużyna, która zdobędzie najwyższą ilość punktów zostaje
automatycznie zwycięzcą konkursu w grupie II lub III - finał ustny zostanie przeprowadzony na
Tych samych zasadach osobno dla II i osobno dla III grupy uczestników. Jury może przyznać
dodatkowe nagrody i wyróżnienia.
- W IV grupie wszyscy chętni zgodnie z pkt. 3. niniejszego regulaminu zgłoszą pisemnie swój
udział w konkursie w siedzibie organizatora w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 kwietnia
2007 r., w zgłoszeniu należy podać swoje imię i nazwisko, adres, datę urodzenia i ewentualnie
e-mail oraz telefon kontaktowy. Prawidłowo zgłoszone osoby zostaną na piśmie zaproszone
przez organizatora do udziału w teście kwalifikacyjnym, który odbędzie się w terminie do dnia
30 kwietnia 2007 r. (o miejscu i konkretnym terminie uczestnicy zostaną zawiadomieni
pisemnie).
W wyniku testu kwalifikacyjnego zostanie wyłonionych 10 finalistów z najlepszym wynikiem z
testu, którzy zostaną zaproszeni przez organizatora do etapu ustnego, który odbędzie się
podczas Dni Ziębic 2007. Etap ustny będzie przeprowadzony przy udziale publiczności. W
etapie tym komisja (jury) złożona z 5 przedstawicieli organizatora i współorganizatorów ( 2
członków jury organizatora i po jednym członku jury od współorganizatorów) zada
uczestnikom po 5 pytań. Uczestnik ma maksymalnie 2 minuty czasu na udzielenie
odpowiedzi, za obowiązującą jest uznawana pierwsza odpowiedź, a żadne inne nie będą
brane przez jury pod uwagę. Odpowiedź na każde pytanie będzie punktowana przez członków
jury w skali od 0 do 5. Uczestnik, który zdobędzie najwyższą ilość punktów zostaje
automatycznie zwycięzcą konkursu w grupie IV. Jury może przyznać dodatkowe nagrody i
wyróżnienia.
5. Nagrody:
- W I grupie pięć równorzędnych nagród dla laureatów przyznaje organizator konkursu.
- W II grupie dla zwycięskiej drużyny nagrodę przyznaje Przewodnicząca Rady Miejskiej w
Ziębicach
- W III grupie dla zwycięskiej drużyny nagrodę przyznaje
Burmistrz Ziębic.
- W IV grupie nagroda jest fundowana i przyznawana wspólnie przez organizatora i
współorganizatorów konkursu.
- Wszelkie ewentualne dodatkowe nagrody i wyróżnienia przyznane przez jury będą
fundowane na odrębnych zasadach.

6. Uczestnicy lub ich opiekunowie prawni zgłoszeni do konkursu automatycznie
udzielają
organizatorowi zgody do przetwarzania oraz publikacji swoich danych
osobowych na
potrzeby związane z konkursem, a także przekazują organizatorowi pełne prawa autorskie i
majątkowe do wszystkich prac pisemnych i
plastycznych będących efektem konkursu.
7. Uczestnicy lub ich opiekunowie prawni zgłoszeni do konkursu automatycznie i bezdyskusyjnie
akceptują treść powyższego regulaminu i zobowiązują się do jego przestrzegania pod karą
wykluczenia z konkursu przez organizatora na jego dowolnym etapie.
8. Wszelkie spory wynikające z interpretacji niniejszego regulaminu oraz wątpliwości wynikające w
przebiegu konkursu rozstrzyga w sposób ostateczny organizator konkursu.

