Powiat Policki

Regulamin turnieju historycznego organizowanego przez
Wydział Edukacji i Kultury Starostwa Powiatowego
w Policach
„MOJA WOLNA BIAŁO - CZERWONA”

I. Postanowienia wstępne
Celem turnieju jest:
1. Kształtowanie postaw patriotycznych młodego pokolenia poprzez upowszechnianie
wiedzy o historii Polski i regionu w XX i XXI wieku.
2. Budzenie zainteresowania historią i rozwijanie indywidualnych uzdolnień uczniów.
3. Kształtowanie umiejętności kreatywnego myślenia o dziejach minionych, a także
rozwijanie umiejętności pracy ze źródłami historycznymi.
4. Budowanie więzi i utożsamiania się ucznia z miejscem zamieszkania poprzez
poznawanie historii oraz miejsc z nią związanych.
II. Uczestnicy turnieju
W turnieju uczestniczą trzyosobowe zespoły reprezentujące poszczególne jednostki
organizacyjne: szkoły podstawowe, gimnazja oraz szkoły ponadgimnazjalne. Każda szkoła
może być reprezentowana przez dwa zespoły liczące po 3 uczestników, po jednym w każdej
kategorii wiekowej.

III. Organizacja turnieju
Turniej będzie się składał z dwóch części:
Etap I
1.


2.

1

Etap będzie przeprowadzony w 2 kategoriach wiekowych:
I grupa wiekowa dla klas SP:
klasy IV – VI
II grupa wiekowa dla klas:
klasy VII SP i klasy wyższe.
Uczestnicy rozwiązywać będą test jednokrotnego wyboru składający się z 20 pytań (dla
wszystkich zespołów w danej grupie wiekowej będzie ten sam zestaw pytań). Pytania
będą prezentowane przez prowadzącego turniej z wykorzystaniem rzutnika
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multimedialnego. Zespół na karcie odpowiedzi, zaznacza właściwą odpowiedź
w czasie 30 sekund. Zespół, który wskazał właściwą odpowiedź, otrzyma 1 pkt.
3. W etapie I wyłonione zostaną 3 zwycięskie drużyny z każdej grupy wiekowej.
Etap II - Finał
1. Zakwalifikowani uczestnicy odpowiadać będą na wylosowane pytania w następujących
kategoriach tematycznych:
a. daty i wydarzenia
b. barwa i broń
c. postacie
d. źródła historyczne
2. Za każdą prawidłową odpowiedź, zespół otrzyma 1-3 pkt. Jury dokona oceny
odpowiedzi w zakresie merytoryczności odpowiedzi.
3. Przewiduje się przyznanie dodatkowej punktacji (max. 3 pkt.) dla zespołu który
przygotuje: przebranie, plakat, pieśń lub wiersz nawiązujący do tematyki turnieju.
W przypadku osiągnięcia przez dwa (lub więcej) zespoły, jednakowej ilości punktów na
każdym etapie turnieju, o kolejności zadecyduje dogrywka- dodatkowe pytania.

IV. Zakres i tematyka turnieju
Pytania będą dotyczyły wiedzy na temat 100 lat historii Polski (1918-2018), objętej podstawa
programową do historii, a także orientację w zakresie bieżących, istotnych wydarzeń i
informacji ukazujących się w mediach, a dotyczących szeroko rozumianej historii dotyczącej
niepodległej Polski.

V. Terminy
Etap I – dla wszystkich uczestników
odbędzie się w dniu 12 września 2018 r w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza
w Policach, 72-010 Police, Siedlecka 6.
Godz. 10.00 – dla grupy wiekowej SP:

klasy: IV – VI

Godz. 12.00 – dla grupy wiekowej:

klasy VII SP i klas wyższych.

Etap II – finał dla zwycięskich zespołów
Odbędzie się w dniu 21 września 2018 r w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza
w Policach, 72-010 Police, Siedlecka 6.
Godz. 10.00 – dla grupy wiekowej:

SP klasy IV – VI

Godz. 12.00 – dla grupy wiekowej:

klasy VII SP i klas wyższych.
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VI. Organizacja turnieju
Organizator powoła jury turnieju, które:







przygotuje zestaw pytań,
sprawdzi poprawności kart zgłoszeniowych uczestnictwa w turnieju,
będzie brać udział i sprawować nadzór nad przebiegiem turnieju,
sporządzi i sprawdzi protokół z przeprowadzonego I etapu turnieju, w tym wykazu
zespołów zakwalifikowanych do kolejnego etapu,
sporządzi protokół z przeprowadzonego finału turnieju i wyłoni laureatów.
oceniać będzie odpowiedzi poszczególnych drużyn.

VII. Informacje dodatkowe
1. Ocena odpowiedzi przez jury konkursowe i przyznanie odpowiedniej liczby punktów
jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie,
2. Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy,
3. Jury konkursowe, za zgodą Organizatora, może przyznać Laureatom i innym
Uczestnikom także inne nagrody i wyróżnienia.
VIII. Postanowienia końcowe
1. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w treści niniejszego
regulaminu i aktualizacji jego brzmienia na swojej stronie internetowej www.policki.pl.
Zmiany, z chwilą opublikowania, stają się wiążące dla Uczestników.
2. Przystępując do turnieju Uczestnik potwierdza zapoznanie się z zapisami niniejszego
regulaminu i je akceptuje.
3. Osobą upoważnioną przez Organizatora do udzielania niezbędnych informacji
w zakresie turnieju jest Artur Niewiarowski e-mail: niewiarowski@policki.pl, tel. 091
4328 149.
4. Rodzice lub opiekunowie niepełnoletniego uczestnika proszeni są o wyrażenie
pisemnej zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestników turnieju oraz
publikację wizerunku dziecka (zał. nr 1) (w celu zamieszczenia w internecie oraz prasie
informacji o wynikach, relacji i publikacji zdjęć z turnieju).
5. Zgłoszeń do udziału w turnieju można dokonywać do 29 czerwca 2018 roku (na
załączonym wzorze karty zgłoszeniowej) pocztą tradycyjną i elektroniczną na adres
Wydziału Edukacji i Kultury Starostwa Powiatowego w Policach.
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