
REGULAMIN 
 

I. Cele Konkursu 
 upamiętnienie 595.  rocznicy  nadania praw miejskich Kolnu, 

 kształcenie postaw patriotycznych, 

 wzmacnianie integracji społecznych i regionalnych, 

 kształtowanie zainteresowań związanych z historią Ziemi Kolneńskiej, 

 pogłębianie wiedzy związanej z historią kolneńszczyzny, 

 rozwijanie zainteresowań i wiedzy historycznej, geograficznej, technologii 
informacyjno-komunikacyjnych i umiejętności plastycznych, 

 doskonalenie umiejętności pracy w grupie, 

 rozbudzanie zamiłowania do obcowania z literaturą popularnonaukową, 

 rozbudzanie umiejętności wyszukiwania i korzystania z informacji zawartych 
w różnych źródłach,  

 pogłębianie wrażliwości i aktywności twórczej uczniów. 
 
 

II.  Zasady uczestnictwa 
1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych, 

ponadpodstawowych,  ponadgimnazjalnych powiatu kolneńskiego, młodzieży 
skupionej przy domach kultury, świetlicach, stowarzyszeniach i dorosłych 
mieszkańców powiatu kolneńskiego. 

2. Konkurs rozgrywany będzie w formie zespołowej, w trzech kategoriach 
wiekowych : 

 uczniowie klas 4 – 6 szkół podstawowych, 

 uczniowie klas 7 – 8 szkół podstawowych, 

 uczniowie szkół ponadpodstawowych,  ponadgimnazjalnych, młodzież 
skupiona przy domach kultury, świetlicach i stowarzyszeniach, 
mieszkańcy powiatu kolneńskiego. 

3. Zespół może liczyć od 2 do 5 członków. 
4. Udział w  Konkursie będzie obejmował : 

 dla  uczniów klas 4 – 6 szkół podstawowych:  
- przygotowanie prezentacji multimedialnej (maksymalnie do 8  
   slajdów; dodatkowy slajd powinien zawierać imiona i nazwiska  
   autorów), dotyczącej Kolna i ziemi kolneńskiej, na przestrzeni  
   595 lat, 
- przygotowanie pracy plastycznej związanej z tematem Konkursu,  
   wykonanej dowolną techniką, w dowolnym formacie, podpisanej  
   na odwrocie, 



- odpowiedzi na jedno pytanie i rozwiązanie krzyżówki, z zakresu 
   wiedzy o Kolnie i ziemi kolneńskiej, obejmującej lata 1425 - 2020, 

 dla uczniów klas 7 – 8 szkół podstawowych:  
- przygotowanie prezentacji multimedialnej (maksymalnie do 10  
   slajdów; dodatkowy slajd powinien zawierać imiona i nazwiska  
   autorów ), dotyczącej Kolna i ziemi kolneńskiej, na przestrzeni  
   595 lat, 
- przygotowanie pracy plastycznej związanej z tematem Konkursu,  
   wykonanej dowolną techniką, w dowolnym formacie, podpisanej  
   na odwrocie, 
- odpowiedzi na jedno pytanie i rozwiązanie krzyżówki, z zakresu 
   wiedzy o Kolnie i ziemi kolneńskiej, obejmującej lata 1425 - 2020, 

 dla uczniów szkół ponadpodstawowych,  ponadgimnazjalnych, 
młodzieży skupionej przy domach kultury, świetlicach  
i stowarzyszeniach: 

- przygotowanie prezentacji multimedialnej (maksymalnie do 15  
   slajdów; dodatkowy slajd powinien zawierać imiona i nazwiska  
   autorów ), dotyczącej Kolna i ziemi kolneńskiej, na przestrzeni  
   595 lat, 
- przygotowanie pracy plastycznej związanej z tematem Konkursu,  
   wykonanej dowolną techniką, w dowolnym formacie, podpisanej  
   na odwrocie, 
- odpowiedzi na jedno pytanie i rozwiązanie krzyżówki, z zakresu 
 
 
   wiedzy o Kolnie i ziemi kolneńskiej, obejmującej lata 1425 - 2020, 
 

 
III.  Przebieg Konkursu 

Każda szkoła, placówka może zgłosić zespoły uczestników (ostateczny 
termin zgłaszania zespołów upływa  28 lutego 2020 r.), w odpowiedniej  
kategorii wiekowej. Zespół może liczyć od 2 do 5 członków. Każda szkoła, 
placówka może zgłosić dowolną liczbę zespołów.  
Pierwszy etap Konkursu  zobowiązuje uczestników do przesłania prezentacji 
multimedialnej; upływa  28 lutego 2020 r. 
Drugi etap Konkursu, polegający na ocenie prac plastycznych, odpowiedzi na 
pytanie i rozwiązanie krzyżówki odbędzie się 11 marca 2020 r. (środa),  
w siedzibie Zespołu Szkół Technicznych w Kolnie, przy ul.Teofila Kubraka 6 
(sala gimnastyczna), o godz. 1000. 
Prace plastyczne należy dostarczyć w dniu 11 marca 2020 r. 
 
 



 
IV.  Konkurs oceni i przyzna punkty komisja powołana przez organizatorów. 

Komisja może przyznać trzy nagrody w każdej kategorii wiekowej. Decyzja 
komisji jest ostateczna i niepodważalna. 
 

V.  Kryteria oceny prac konkursowych 
Komisja dokona oceny według następujących kryteriów: 

 przyzna maksimum 50 pkt.  za prezentację multimedialną; oceni 
estetykę, samodzielność pracy, zawartość merytoryczną prezentacji, 
szatę graficzną, efekt wizualny, przejrzystość i techniczną poprawność 
wykonania, oryginalne ujęcie tematu, ciekawe przemyślenia, walory 
edukacyjne i popularyzacyjne, 

 przyzna maksimum 30 pkt. za pracę plastyczną; oceni  zgodność  
z tematyką Konkursu, estetykę wykonania, samodzielność pracy, 
oryginalność pomysłu oraz sposób jego przedstawienia i ujęcia, 

 przyzna maksimum 10 pkt. za poprawną odpowiedź na pytanie,  

 przyzna maksimum 10 pkt. za poprawnie rozwiązaną krzyżówkę. 
 
VI.  Informacje dotyczące Konkursu 

można uzyskać pod numerem tel. 86 278 24 33 (wtorek – piątek, w godz.  
900 – 1900, sobota w godz. 900 – 1700), e-mailem : biblioteka@powiatkolno.pl.  
Zgłoszenia uczestników Konkursu można składać osobiście w siedzibie 
Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Kolnie, ul. Teofila Kubraka 6 lub 
wysłać drogą e-mailową na adres : biblioteka@powiatkolno.pl lub 
zstkoln@wp.pl.   
 
 
W załączeniu Karta uczestnika Konkursu 

 
 

 
 


