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REGULAMIN KONKURSU

§1
Organizator
Organizatorami konkursu są:
Biblioteka Szkoły Podstawowej nr 5 im. Henryka Sienkiewicza w Kraśniku,
Bractwo ks. Stanisława Zielińskiego,
Archiwum Państwowe w Lublinie- Oddział w Kraśniku,
Miejska Biblioteka Publiczna w Kraśniku,
Kraśnickie Towarzystwo Regionalne
Światowy Związek Żołnierzy A.K. – Oddział w Kraśniku.
§2
Cele konkursu:
- kształtowanie poczucia tożsamości z rodzinnym miastem,
- rozwijanie umiejętności wyszukiwania i korzystania z informacji zawartych w różnych
źródłach informacji,
- ukazanie wartości tkwiących w najbliższym otoczeniu,
- mobilizowanie uczniów do czytania i zdobywania wiedzy,
-wzmocnienie poczucia lokalnej, regionalnej, tożsamości,
- rozwijanie zainteresowań poznawczych.

§3
Adresaci konkursu
Konkurs skierowany jest do uczniów klas VI-VIII szkół podstawowych powiatu
kraśnickiego interesujących się historią. Ma charakter otwarty. Uczestnictwo
w konkursie jest dobrowolne i nieodpłatne.

§4
Pytania i regulamin
Regulamin konkursu i pytania dostępne są w Szkole Podstawowej nr 5 w Kraśniku
ul. J. Popiełuszki1, Miejskiej Bibliotece Publicznej, Archiwum Państwowym i na stronach
internetowych: www.psp5krasnik.szkolnastrona.pl, http://biblioteka.krasnik.pl
w zakładce Z kart historii Ziemi Kraśnickiej.
§5
Przebieg konkursu
Konkurs trwa 2 miesiące – od marca 2021 roku do 26 kwietnia 2021roku.
Organizatorzy raz w miesiącu: 2 marca i 1 kwietnia 2021 roku na wyznaczonych stronach
zamieszczą 3 pytania konkursowe. Odpowiedzi należy dostarczyć szkolnemu koordynatorowi
do końca każdego miesiąca. A koordynator organizatorowi ( SP nr 5, Miejska Biblioteka
Publiczna).
§6
Laureaci
Spośród osób, które udzielą prawidłowych odpowiedzi jury wylosuje: zwycięzcę miesiąca,
zwycięzcę całego konkursu oraz zwycięzcę pytania z Archiwum Państwowego i pytania
z Kraśnickiego Towarzystwa Regionalnego.
§7
Gala
Podsumowanie odbędzie się w maju 2020 roku podczas Tygodnia Bibliotek.
§8
Postanowienia końcowe
1.Informacje o konkursie zostaną przekazane nauczycielom historii szkół podstawowych
zostawiając do ich dyspozycji decyzję o przekazaniu informacji uczniom.
2.Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu.
3.Wyniki konkursu są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
4.Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w Regulaminie.
§9
Sekretariat konkursu
Biblioteka Szkoły Podstawowej nr 5 w Kraśniku ul. J.Popiełuszki 1
lub 603134171 email: zkarthistoriiziemikrasnickiej@gmail.com.

tel. 81-825-66-84

