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REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU HISTORYCZNEGO  

"Przeszłość, zabytki i zaułki mojego regionu" 

rok szkolny 2020/2021 

 

§ 1 

INFORMACJE WSTĘPNE 

1. Patronat honorowy nad Powiatowym Konkursem Historycznym "Przeszłość, zabytki i zaułki mojego 

regionu" objął Pan Janusz Dziarski, Starosta Powiatu Wołowskiego oraz Pan Witold Krochmal, Prezes Fundacji 

Lubiąż. 

2. Organizatorem Konkursu jest Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej  

w Wołowie ul. Tadeusza Kościuszki 27, 56-100 Wołów.  

3. Osobami odpowiedzialnymi za przygotowanie i przebieg konkursu są: 

    3.1.Emilia Buczak, doradca metodyczny nauczania historii PODN Wołów, emilia.buczak@wolowpce.pl 

    3.2.Paweł Feliszek, doradca metodyczny nauczania historii PODN Wołów, pawel.feliszek@wolowpce.pl 

 

§ 2 

CELE i ZAŁOŻENIA KONKURSU 

1. Rozwijanie zainteresowań historią ze szczególnym uwzględnieniem problematyki regionalnej, w tym 

dziejów i dziedzictwa kulturowego ziemi wołowskiej i dolnobrzeskiej.  

2. Pogłębienie więzi młodych mieszkańców Powiatu Wołowskiego z regionem. 

3. Poszerzanie wiedzy o historii Powiatu Wołowskiego, twórcach kultury, zabytkach i postaciach 

historycznych związanych z Powiatem Wołowskim. 

4. Kształtowanie dociekliwości i pasji historycznej uczniów. 

5. Rozwijanie umiejętności tworzenia narracji historycznej oraz dostrzegania powiązań między 

przeszłością a teraźniejszością. 

§ 3 

UCZESTNICY 

1. Konkurs adresowany jest do: 

    1.1.uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych z terenu Powiatu Wołowskiego, 

    1.2. uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu Powiatu Wołowskiego. 

§ 4 

HARMONOGRAM, PRZEBIEG I WYNIKI KONKURSU 



1. Konkurs ma formułę zdalną - jednoetapową i odbędzie się w środę 14 kwietnia 2021 roku. Dokładna 

godzina konkursu zostanie podana w terminie późniejszym w wiadomości mailowej przesłanej do 

nauczycieli - opiekunów.  

2.  Warunkiem udziału w konkursie jest odesłanie  do dnia 09 kwietnia 2021 roku wypełnionej i podpisanej  karty 

zgłoszenia oraz zgody rodziców/opiekunów na udział w konkursie (załącznik nr  1 i 2 do regulaminu).  

3. Zadanie konkursowe będzie polegało na rozwiązaniu testu w oparciu o proponowaną literaturę 

(bibliografia - § 5 niniejszego Regulaminu).  

4. Na rozwiązanie testu każdy z uczestników ma 60 minut. 

5. Konkurs ma formę pisemną, a test konkursowy składa się z zadań zamkniętych i otwartych. 

6. Przygotowanie testu konkursowego należy do zadań Organizatora, który zobowiązuje się do jego 

nieujawniania do momentu rozpoczęcia konkursu. 

7. Arkusz konkursowy zostanie przesłany na adres mailowy nauczyciela - opiekuna w terminie do jednego 

dnia przed datą konkursu. Z chwilą otrzymania arkusza  nauczyciel zobowiązuje się do nieujawniania zadań 

do momentu rozpoczęcia konkursu. 

8. Uczestnicy konkursu w wyznaczonym terminie i czasie rozwiązują test konkursowy. Po zakończeniu 

konkursu arkusze zawierające odpowiedzi uczestników są odsyłane na adresy mailowe organizatorów 

konkursu: 

- emilia.buczak@wolowpce.pl (arkusze konkursowe dla szkół ponadpodstawowych)  

oraz  

- pawel.feliszek@wolowpce.pl (arkusze konkursowe dla szkół podstawowych). 

9. Konkurs zostanie rozstrzygnięty  do dnia 19 kwietnia 2021 roku. Lista laureatów zostanie opublikowana 

na stronie www.wolowpce.pl. Laureaci konkursu zostaną wyłonieni w dwóch kategoriach: szkoły 

podstawowe i szkoły ponadpodstawowe. 

10. Dla laureatów konkursu przewidziane są nagrody rzeczowe oraz dyplomy. Uroczyste wręczenie nagród 

i dyplomów odbędzie się podczas Gali Laureata 2021 – o dokładnym terminie zostaną Państwo 

poinformowani. 

§ 5 

PROPONOWANA BIBLIOGRAFIA 

1. Zasoby Wikipedii dotyczące miejscowości, wydarzeń i postaci związanych z Powiatem Wołowskim 

2. Elżbieta Kościk, Wołów. Zarys monografii miasta, Wrocław-Wołów, 2002 

3. Edward Czapiewski, Rafał Nowakowski, Wołów historia miasta, wyd. Chronicon, 2019  

4. Józef Koderczuk, Brzeg Dolny, T. I i II, Brzeg Dolny, 2017 

5. Konrad Kazimierz Czapliński, Opactwo cystersów w Lubiążu, wyd. Powiat Wołowski, 20 

 

Doradca metodyczny                                                                                             Dyrektor 

mgr Emila Buczak                                                                                           mgr Krystyna Adaśko 

mgr Paweł Feliszek                                                                                                                                  

 

 



załącznik  nr 1 

KARTA ZGŁOSZENIA  

do Powiatowego Konkursu Historycznego "Przeszłość, zabytki i zaułki mojego regionu" 

 

Nazwa szkoły ………………………………………………........................................................................  

Imię i nazwisko nauczyciela - opiekuna  ……………..................................................................  

adres e-mail nauczyciela - opiekuna  ……………........................................................................ 

 

Uczniowie - uczestnicy konkursu: (min. 1 osoba, max. 8 osób - proszę o podanie imienia, nazwiska i klasy) 

1. …………………………………………………………………………………………..  

2. …………………………………………………………………………………………..  

3. …………………………………………………………………………………………..  

4. …………………………………………………………………………………………...  

5. ……………………………………………………………………………………………  

6. ……………………………………………………………………………………………  

7. ……………………………………………………………………………………………  

8. ……………………………………………………………………………………………  

 

 

 

 



załącznik nr 2 

 

Imię i nazwisko ucznia ……………………………………………………………………………………..  

 

1. Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w Powiatowym Konkursie Historycznym "Przeszłość, zabytki i 

zaułki mojego regionu".  

 

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych mojego dziecka w celu 

ustalonym zgodnie z RODO, tj. realizacji czynności wynikających z przeprowadzenia Konkursu. 

 

3. Wyrażam zgodę na uwiecznianie, upublicznianie i wykorzystywanie przez Organizatora  wizerunku 

mojego dziecka na potrzeby Powiatowego Konkursu Historycznego "Przeszłość, zabytki i zaułki mojego 

regionu" 

 

Dane osobowe uczestników podlegają ochronie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady z 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 

i Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Administratorem danych osobowych uczestników 

Konkursu jest Powiatowy Ośrodek Doradztwa Nauczycieli w Wołowie, ul. T. Kościuszki 27, 56-100 Wołów. Dane są 

zbierane i przetwarzane wyłącznie na potrzeby przeprowadzenia Konkursu tj. w celu wyłonienia laureatów, 

nagrodzenia laureatów oraz ogłoszenia wyników. Dane osobowe oraz wizerunek uczestników i laureatów Konkursu 

mogą być publikowane na stronach internetowych Organizatora oraz na jego profilu na Facebooku. Podanie danych 

osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb przeprowadzenia Konkursu. Rodzicom i opiekunom dzieci 

uczestniczących w konkursie przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych dziecka oraz możliwość ich 

poprawiania. Uczestnictwo w Konkursie jest jednoznaczne z pełną akceptacją regulaminu Konkursu.  

 

Czytelny podpis rodzica/ prawnego opiekuna: ………………….......................………………………………..……………  

 


