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Co wiecie (o)powiecie?

Konkurs Wiedzy o Powiecie Strzeleckim
dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
Strzelce Opolskie, 14 listopada 2017r.

Regulamin konkursu
1. Powiatowa Biblioteka Publiczna Powiatowego Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich serdecznie zaprasza do udziału w trzeciej edycji Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy o Powiecie
Strzeleckim „ Co wiecie (o) powiecie?”
2. W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie trzecich klas gimnazjów i uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z powiatu strzeleckiego.
3. Tematem konkursu będzie ziemia strzelecka – jej geografia, historia, kultura.
4. W zamierzeniach organizatora konkurs będzie miał charakter cykliczny i będzie się odbywał co
rok.
5. Każda szkoła może zgłosić do konkursu dowolną ilość drużyn 3–osobowych.
6. Konkurs odbędzie się 14 listopada (wtorek) 2017 r. w Powiatowym Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich ul. Dworcowa 23. o godz. 900
7. Konkurs będzie przebiegał w dwóch etapach:
•

•

Etap I – indywidualny – będzie testem z wiedzy o powiecie. Wyłoni laureatów indywidualnych oraz po zsumowaniu indywidualnych wyników członków drużyn – najlepsze drużyny
zakwalifikują się do II etapu.
Etap II – drużynowy – będzie polegał na zespołowym rozwiązywaniu zadań wymagających
uzupełnienia, dokonywaniu wyborów, przyporządkowaniu danych.

Laureaci obydwu etapów zostaną uhonorowani dyplomami i nagrodami.
Warunkiem przystąpienia do konkursu jest przyswojenie wiedzy na temat powiatu strzeleckiego
poprzez zapoznanie się ze wskazanym piśmiennictwem. Wybrane pozycje będą dostępne w czytelni
Powiatowej Biblioteki Publicznej przy ul. Dworcowej 23, I piętro Powiatowego Centrum Kultury,
oraz wszystkie do pobrania ze strony www.centrum-kultury.eu

Należy także zapoznać się w dniu trwania konkursu (w przerwie konkursu) z wystawą w Regionalnej Izbie Tradycji w PCK – „Odkurzona przeszłość zapomniane skarby mieszkańców powiatu
strzeleckiego”.
Zgłoszenia udziału w konkursie należy dokonać na karcie zgłoszenia i przesłać do dnia
31 października br. na wskazany adres.
Osobą do kontaktu w sprawach związanych z konkursem jest Grażyna Kowalewska
tel. 77-418-00-52 lub 693-352-154, e-mail: biblioteka@centrum-kultury.eu

