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Regulamin Międzyszkolnego Konkursu „Tczew, w czasie i przestrzeni…” 
 

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się pierwsza edycja 

Międzyszkolnego Konkursu „Tczew, w czasie i przestrzeni…”, zwany dalej 

„Konkursem”, 

2. Organizatorem Konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna w Tczewie, przy  

ul. J. Dąbrowskiego 6, 83-110 Tczew. 

 

 

§2 OGÓLNE WARUNKI KONKURSU 

 

1. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny. 

2. Sekcja Historii Miasta (pokój nr 14) w Miejskiej Bibliotece Publicznej pełni funkcję 

biura zawodów, zwana dalej „Biurem zawodów”. 

3. W Konkursie mogą wziąć udział uczniowie pobierający naukę we wszystkich 

szkołach podstawowych z miasta Tczewa. 

4. Do pierwszego etapu Konkursu (szczegółowy przebieg konkursu jest podany w §4 

„PRZEDMIOT, ORGANIZACJA I PRZEBIEG KONKURSU”) mogą przystąpić 

wszyscy chętni uczniowie klas IV – VI, natomiast zakwalifikowanie do II etapu 

zależeć będzie od liczby uzyskanych punktów w I etapie.  

5. Uczeń chętny do wzięcia udziału w I etapie powinien zgłosić się do nauczyciela w 

swojej szkole odpowiedzialnego za przebieg I etapu. 

6. Osoba odpowiedzialna za I etap szkolny w danej placówce, powinna dostarczyć 

zgłoszenie udziału w Konkursie do Biura zawodów (osobiście lub faxem), a następnie 

dostarczyć protokół z I etapu.  

7. Zwycięzcy zostaną wyłonieni na podstawie wyników II etapu. 

 

§3 CELE KONKURSU 

 

1. Sprawdzenie wiedzy uczniów szkół podstawowych z zakresu historii miasta Tczewa. 

2. Zachęcenie młodzieży do samodzielnego zdobywania i pogłębiania wiedzy o Tczewie. 

3. Uświadomienie potrzeby edukacji regionalnej i rozwijanie zainteresowań związanych 

z miastem. 

4. Umożliwienie Uczestnikom udziału w pozytywnej rywalizacji oraz do rozwijania 

swoich ambicji. 

5. Stworzenie szansy zdobycia cennych nagród oraz odczucia satysfakcji z wygranej. 

 

§4 PRZEDMIOT, ORGANIZACJA I PRZEBIEG KONKURSU 

 

1. Organizacją i przebiegiem Konkursu zajmie się powołany w tym celu przez 

Organizatora Zespół Konkursowy pod przewodnictwem Sekretarza Generalnego 

Międzyszkolnego Konkursu „Tczew, w czasie i przestrzeni..”. 

2. Konkurs przebiega w dwóch etapach: 

a) Etap I polega na wypełnieniu testu w macierzystych szkołach Uczestników. Arkusz 

testowy składać się będzie z pytań zamkniętych z czterema wariantami odpowiedzi 

zawierającymi tylko jedną poprawną odpowiedź. Organizatorzy zastrzegają sobie 

prawo do tworzenia innych typów zadań sprawdzających wiedzę, jednak będą one 

stanowiły znikomy udział w całości testu; 
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- Pytania będą obejmowały zakres historii Tczewa. Uczestnicy, przygotowując się do 

testu, powinni zapoznać się z literaturą podstawową, której spis załączono do niniejszego 

regulaminu; 

- Każdy uczestnik proszony jest o podpisanie się na swoim teście imieniem i nazwiskiem; 

- Czas na rozwiązanie testu – 45 min; 

- Do II etapu kwalifikuje się trzech uczestników z każdej szkoły, którzy uzyskali 

największą liczbę punktów z testu. Za wyłonienie osób z najlepszymi wynikami 

odpowiadają nauczyciele przeprowadzający test (I etap) w szkołach. Dane uczniów z 

pierwszych miejsc należy wpisać w protokole, którego wzór załączono do regulaminu, a 

następnie przesłać lub dostarczyć osobiście do Biura zawodów w przeciągu dwóch dni od 

zakończenia II etapu, jednak nie później niż do 19 grudnia 2019 roku. Dodatkowo 

prosimy o dostarczenie załącznika nr 2, wypisanego przez rodziców finalistów, który 

zezwala na publikowanie zdjęć oraz danych osobowych na stronie www.mbp.tczew.pl 

oraz portalach informujących o wynikach konkursu. 

- Lista zakwalifikowanych Uczestników do II etapu zostanie podana na stronie 

www.mbp.tczew.pl w dniu 20 grudnia 2019 roku; 

 

b) Etap II przeprowadzany jest w budynku głównym Miejskiej Biblioteki Publicznej przy 

ul. J. Dąbrowskiego 6; 

- Nad prawidłowym przebiegiem II etapu czuwa „Komisja Konkursowa”;  

- Osoby, które zakwalifikowały się do tego etapu przyjeżdżają wraz ze swoimi 

opiekunami do budynku głównego Miejskiej Biblioteki Publicznej; 

- Przed wejściem do sali, w oznaczonym miejscu, każdy Uczestnik winien dokonać 

rejestracji, tj. okazać dokument tożsamości (np. legitymację szkolną) i potwierdzić swoją 

obecność podpisem na liście obecności; 

- Przed przystąpieniem do Konkursu osoba prowadząca Konkurs z ramienia Organizatora 

przedstawi plan Konkursu oraz zasady przeprowadzenia II etapu. Po przekazaniu tych 

informacji opiekunowie uczniów zajmą wyznaczone miejsce w sali;  

- Pytania mogą charakteryzować się wyższym stopniem trudności w porównaniu do tych 

zawartych w pierwszym teście z etapu I. Uczestnicy, by w pełni przygotować się do 

niego, oprócz ciągle obowiązującej literatury podstawowej, powinni zaznajomić się z 

informacjami zawartymi w literaturze rozszerzonej, załączonej wraz z podstawową do 

regulaminu; 

- Etap II zostanie przeprowadzony w formie drużynowej (każda szkoła tworzy drużynę),  

w formie testu elektronicznego przygotowanego w programie Kahoot.it. Zawiera pytania 

zamknięte z czterema wariantami odpowiedzi, z których tylko jeden jest prawdziwy oraz 

pytania otwarte. Przewidzianych jest do 50 pytań.  

- Każda drużyna wybiera ze swojego grona Kapitana, który otrzymuje tablet, na którym 

drużyna będzie zaznaczała odpowiedzi w trakcie przeprowadzania Konkursu.  

- W czasie przeprowadzania II etapu Konkursu obowiązuje całkowity zakaz używania 

telefonów komórkowych. Organizator zabrania też ściągania, podpowiadania i 

przeszkadzania innym uczestnikom Konkursu. W przypadku rażącego naruszania w/w 

zakazów Komisja Konkursowa ma prawo wyprosić Uczestnika z sali i unieważnić test; 

 

- Odpowiedzi oceniać będzie trzyosobowe Jury w postaci specjalistów (więcej na ten 

temat w paragrafie „KOMISJA KONKURSOWA”).  

- Skala punktowa wynosi 0-1000. gdzie 0 oznacza brak punktów za wypowiedź, a od 1 

do1000 za prawidłową odpowiedź, przy czym za każde pytanie system komputerowy 

naliczy za każdą prawidłową odpowiedź od 1 do 1000 punktów w zależności od czasu w 

http://www.mbp.tczew.pl/
http://www.mbp.tczew.pl/
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jakim udzielono odpowiedzi. Im szybciej odpowie drużyna, tym zyska więcej punktów. 

Maksymalny czas na udzielenie odpowiedzi to 60 sekund.  

- Suma punktów pytań w II etapie wyłoni najlepszą szkołę; 

- W przypadku takiej samej ilości punktów, następuje dogrywka. Kapitan każdej z drużyn 

losuje pytanie, na odpowiedź uczniowie mają dwie minuty; 

- Komisja Konkursowa może zrezygnować z „dogrywki”, wówczas osoby zajmują ex-

aequo tę samą pozycję. 

- Organizator przewiduje nagrody za zajęcie I miejsca, II miejsca, III miejsca oraz 

wyróżnień. Liczba nagrodzonych miejsc oraz o ilości wyróżnień decyduje Komisja 

Konkursowa.  

 

§5 KOMISJA KONKURSOWA 

 

1. Organizator w celu weryfikacji wyników Konkursu powołuje „Komisję Konkursową”, 

a w skład której wchodzić będzie Przewodniczący Komisji (Sekretarz Generalny) i 

dwóch członków Komisji. 

2. Zadaniem Komisji są: 

a) Nadzór nad przeprowadzaniem testu w II etapie; 

b) wyłonienie trzech najlepszych drużyn, które uzyskały największą liczbę punktów w II 

etapie; 

c) sporządzenie protokołu. 

3. W II etapie Komisję będą tworzyć kompetentne osoby z dziedziny historii Tczewa, 

zwani dalej Jury. 

4. Od decyzji Komisji Konkursowej i Jury nie przysługuje prawo odwołania się. 

 

§6 NAGRODY 

 

1. Za udział w II etapie przewidziane są nagrody rzeczowe.  

2. Uroczyste wręczenie nagród przez Organizatora odbędzie się po zakończeniu 

Konkursu w dniu 4 lutego 2020 roku. 

 

§7 USTALENIA KOŃCOWE 

 

1. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za doręczenia i terminowość 

korespondencji wysłanej za pomocy poczty lub dostarczonej osobiście do szkół. 

2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikowania imion, nazwisk, zdjęć i 

informacji o zwycięzcach Konkursu, jak również wywiadu z nimi oraz treści zadań 

konkursowych w prasie i Internecie. 

3. Przystąpienie do I etapu Konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez 

Uczestnika na przetwarzanie jego danych osobowych w rozumieniu danych 

osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.) dla 

celów związanych z przeprowadzeniem Konkursu. 

4. Administratorem danych osobowych z I, II i III etapu jest Organizator. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian lub ustaleń dotyczących 

przebiegu Konkursu. Ewentualne zmiany w Regulaminie Konkursu mogą wystąpić 

nie później niż 5 dni przed datą Konkursu. O zmianach Organizator poinformuje 

drogą telefoniczną lub elektroniczną na adres szkoły biorącej udział w Konkursie 

oraz na swojej stronie internetowej. 

6. Regulamin Konkursu jest udostępniony do wglądu w siedzibie Organizatora oraz na 

jego stronie internetowej: www.mbp.tczew.pl 

http://www.mbp.tczew.pl/
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7. Ewentualne wątpliwości powstałe w trakcie obowiązywania niniejszego 

Regulaminu Konkursu rozstrzyga Organizator.  

8. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu, najpóźniej do 3 dni 

przed planowanym rozpoczęciem, bez podania przyczyn. 

9. Każdy uczestnik wraz z przystąpieniem do Konkursu akceptuje warunki niniejszego 

Regulaminu. 

10. Organizator nie pokrywa kosztów przybycia uczestników Konkursu wraz z 

opiekunami. 

11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niepełnoletnich uczestników 

Konkursu. 

12. We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem 

zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych 

osobowych oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

13. W przypadku jakichkolwiek pytań Organizator prosi o kontakt tel. 572779199 oraz 

drogą mailową shm@mbp.tczew.pl 

 

 

 

Zalecana literatura: 

Baśnie Romana Landowskiego: „Jasna i Dersław”, „Gryf i Małgorzata” 

Rozdziały z książki Romana Landowskiego „Tczew w czasie i przestrzeni”, Tczew 2008 

·         Na podgrodziu, przedmurzu i przedmieściach 

·         Marsz, marsz Dąbrowski 

·         Książę pan i jego rodzina 

·         Przy żelaznej drodze  

Kazimierz Ickiewicz, „Tczew: Historia – Zabytki – Ludzie”, Tczew 2018 

 

https://mbp.tczew.pl/wp-content/uploads/2019/12/gryf-i-malgorzata_jasna-i-derslaw.pdf
https://mbp.tczew.pl/wp-content/uploads/2019/12/tczew-w-czasie-i-przestrzeni-konkurs-historyczny-2019.pdf
https://mbp.tczew.pl/wp-content/uploads/2019/12/tczew-w-czasie-i-przestrzeni-konkurs-historyczny-2019.pdf
https://mbp.tczew.pl/wp-content/uploads/2019/12/tczew-w-czasie-i-przestrzeni-konkurs-historyczny-2019.pdf
https://mbp.tczew.pl/wp-content/uploads/2019/12/tczew-w-czasie-i-przestrzeni-konkurs-historyczny-2019.pdf
https://mbp.tczew.pl/wp-content/uploads/2019/12/tczew-w-czasie-i-przestrzeni-konkurs-historyczny-2019.pdf
https://mbp.tczew.pl/wp-content/uploads/2019/12/tczew_historia-zabytki-ludzie.pdf

