Regulamin Konkursu wiedzy „ŁOMŻA - MOJE MIASTO”
na Jubileusz 600-lecia
pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Łomży

1. Cele konkursu
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Zainteresowanie uczniów dziejami Małej Ojczyzny.
Poznanie biografii znanych Łomżan.
Popularyzacja wiedzy o działaniach wojennych i bohaterstwie Łomżan.
Motywowanie młodych ludzi do poznawania historii z perspektywy dziejów miasta.
Kształtowanie postaw patriotycznych wśród młodzieży.
Włączenie się w obchody 600-lecia nadania praw miejskich.

2. Adresaci konkursu
Konkurs skierowany jest do uczniów łomżyńskich szkół średnich.

3. Organizatorzy
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 4 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Łomży
zwany dalej Organizatorem.

4. Przebieg konkursu
Konkurs będzie dwuetapowy.
a) Eliminacje szkolne przeprowadzone zostaną w jednym terminie we wszystkich
szkołach średnich. Do drugiego etapu przechodzi 3 najlepszych uczniów.
b) Eliminacje międzyszkolne – finał zostanie przeprowadzony w Zespole Szkół
Technicznych i Ogólnokształcących Nr 4 w Łomży przy ul. Zielonej 21.

5. Forma konkursu
Konkurs w obu etapach będzie miał wyłącznie formę pisemną w postaci testu wiedzy
obejmującego wydarzenia i znane postacie z historii miasta oraz zabytki i atrakcje Łomży.

6. Komisja oceniająca
a) Na etapie szkolnym – prace uczniów będą oceniane przez komisję składającą się
nauczycieli historii, wiedzy o społeczeństwie, wiedzy o kulturze.
b) Na etapie międzyszkolnym - w finale – prace uczniów będą oceniane przez komisję
składającą się z nauczycieli - opiekunów uczniów ze szkół biorących udział
w konkursie.

7. Nagrody
Laureaci – zdobywcy trzech pierwszych miejsc otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe.
Wszyscy uczestnicy finału otrzymają dyplomy.
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9. Informacje końcowe
Uczestnik konkursu lub jego rodzice (opiekunowie) muszą wyrazić zgodę na przetwarzanie
danych osobowych w związku z uczestnictwem w konkursie ( Załącznik nr 3).
Informacje dotyczące organizacji, przebiegu i wyników konkursu będą przekazywane poprzez
stronę internetową Organizatora: www.zielona21.lomza.pl (zakładka Konkurs Łomża-moje
miasto
Szczegółowych informacji udzielają koordynatorzy Konkursu:
Jolanta Chojnowska jochoj@gmail.com
Elżbieta Wiśniewska elzbieta.wisniewska@gazeta.pl
Wiesław Czupryński wiecznosciowy@gmail.com
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyduje Organizator Konkursu.

