
 

 

REGULAMIN 

XII edycji Powiatowego Konkursu WIEDZY O KONINIE I REGIONIE 

„Poznaj lepiej swoją okolicę” 

 

I. INFORMACJE OGÓLNE 

1. Pragniemy zaprosić uczniów klas VII i VIII klas szkół podstawowych do udziału                          

w XII edycji Powiatowego Konkursu z zakresu Wiedzy o Koninie i regionie „Poznaj 

lepiej swoją okolicę” organizowanego pod Patronatem Prezydenta Miasta Konina                         

i Starosty Konińskiego. 
 

2. Konkurs ma na celu: 

- zainteresowanie młodzieży najbliższą okolicą i jej turystycznymi walorami, 

- poznanie ciekawych miejsc i zakątków naszego miasta i regionu,  

- poznanie historii najbliższej okolicy i zabytkowych budowli, 

- zwrócenie uwagi na atrakcyjność regionu i niezwykle interesujące wydarzenia,  

- pogłębienie wiedzy z zakresu geografii, historii, a także technologii informacyjnej, 

- wdrażanie do kształcenia ustawicznego, 

- poznanie i praktyczne wykorzystanie aktywizujących metod kształcenia. 
 

3. Tematyka tegorocznego konkursu obejmuje zagadnienia związane z gospodarką, historią,                    

i geografią naszego regionu oraz z ciekawymi zabytkami, wydarzeniami i różnymi 

atrakcjami miasta Konina i okolicy. W szczególności uwzględnia się także zagadnienia 

dotyczące tematu wiodącego, który w tym roku brzmi: „Mało znane, ale atrakcyjne                              

i ciekawe miejsca miasta Konina i regionu konińskiego”. Liczymy na szerokie 

zainteresowanie tym konkursem nie tylko uczniów z terenu Konina, ale również z całego 

powiatu konińskiego i regionu. 
 

II. TERMINARZ KONKURSU 
 

1. Zgłoszenie szkoły do konkursu (e-mail lub fax)  – do 25 marca 2022 r. (druk – zał. 1A) 

2. Eliminacje szkolne (etap I) – do 5 kwietnia 2022 r.   

3. Ogłoszenie wyników eliminacji szkolnych – do 7 kwietnia 2022 r.  

4. Zgłoszenie uczestników do zawodów finałowych  

                     - pocztą elektroniczną – do 8 kwietnia 2022 r. (druk - zał. 1B) 

5. Etap powiatowy (etap II) – 13 kwietnia 2022 r.  (w ramach Drzwi Otwartych ZS CKU) 

6. Ogłoszenie wyników etapu II – do 27 kwietnia 2022 r. 

7. Zawody finałowe dla 10 najlepszych (etap III) – 10 czerwca 2022 r. 

8. Wręczenie nagród i dyplomów – 10 czerwca 2022 r. 

 

III. ZASADY KONKURSU 

1. Zgłoszenie udziału szkoły 

    Szkoła zgłasza swój udział poprzez wypełnienie druku zgłoszenia (wg załącznika nr 1A) 

podpisanego przez dyrektora szkoły i przesłanie na niżej podany adres e-mail lub fax.   

2. Zgłoszenie uczestników do zawodów finałowych 

    Po przeprowadzeniu eliminacji szkolnych i wytypowaniu 3 - 5 najlepszych zawodników 

Komisja szkolna przesyła niezwłocznie drogą elektroniczną protokół – zgłoszenie (druk – 

zał. 1B). Oryginał protokołu – zgłoszenia pozostaje w dokumentacji szkolnej.  

 

 

 

 



 

3. Oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 
1) W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku                                     

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych z dniem             
25 maja 2018 r. wprowadzono zmiany regulaminu uwzględniające przepisy o ochronie danych 

osobowych, tzw. „RODO”. Uczestnicy Konkursu i ich opiekunowie są zobowiązani do zapoznania 

się w tej sprawie z Klauzulą Informacyjną dotyczącą ochrony danych osobowych oraz złożenia 
odpowiednich oświadczeń. 

2) Uczniowie zakwalifikowani do II etapu muszą złożyć Organizatorowi Konkursu pisemne 

oświadczenia  (podpisane przez rodzica lub opiekuna prawnego)  o wyrażeniu zgody na 

udział w Konkursie i przetwarzanie danych osobowych uczestnika oraz o akceptacji 

Regulaminu konkursu (druk – zał. 1C).  

3) Stosowane oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych                            

i akceptacji Regulaminu konkursu składają również opiekunowie uczniów zgłaszanych do 

konkursu (druk – zał. 1D). 

4) oświadczenia, o których mowa w pkt. 2 i 3 należy złożyć Organizatorowi w dniu,                            

w którym odbywa się etap II konkursu (powiatowy), tj. 13 kwietnia 2022 r. 

 

IV. PRZEBIEG KONKURSU 

1. Konkurs składa się z trzech etapów.  

Etap I czyli eliminacje szkolne przeprowadza komisja szkolna, w skład której wchodzi 

przedstawiciel dyrekcji szkoły, nauczyciel geografii lub historii oraz pokrewnego 

przedmiotu. Może uczestniczyć również przedstawiciel organizatora konkursu. Zadania 

konkursowe do tego etapu przygotowuje komisja szkolna. Komisja szkolna może 

wnioskować o przesłanie wzoru testu przez Organizatora konkursu. Wypełnione testy 

sprawdza szkolna komisja konkursowa, która ogłasza wyniki konkursu.  

Do etapu II (powiatowego) przechodzi od 3 do 5 najlepszych uczestników z każdej 

zgłoszonej szkoły. W szczególnych przypadkach organizatorzy mogą zgłosić większą 

liczbę uczestników (np. w przypadku równej liczby uzyskanych punktów). Etap II to 

sprawdzian wiedzy o Koninie i regionie z możliwością wykorzystania techniki 

komputerowej. Odbędzie się w formie testu (test jednokrotnego lub/i wielokrotnego 

wyboru). Na podstawie wyników w/w testów Komisja Konkursowa zakwalifikuje                            

10 najlepszych uczestników do udziału w zawodach finałowych (III etap).  

Etap III to zawody finałowe dla 10 najlepszych zawodników, którzy uzyskają najwyższą 

liczbę punktów w II etapie konkursu. Zawody finałowe mogą być przeprowadzone                            

w formie ustnej z udziałem publiczności lub w formie testowej z częścią zadań otwartych.  

2. Zgłoszenie uczestników do etapu powiatowego (etap II)  

1) elektronicznie do 8 kwietnia 2022 r. (zał. nr 1 B – protokół – zgłoszenie do finału)  

2) oryginał zgłoszenia pozostaje w dokumentacji szkolnej 

3) oświadczenia uczestników finału (zał. 1C) i oświadczenie opiekuna (zał. 1D) należy 

dostarczyć Organizatorowi w dniu odbywania zawodów powiatowych (II etap) 
 

3. Miejsce przeprowadzania II etapu - Zespół Szkół CKU im. Stefana Batorego w Koninie 

4. Termin i czas przeprowadzenia II etapu – 13 kwietnia 2022 r. w godz. 9.00 – 14.00. 

Drużyna z danej szkoły przystępuje do testu o ustalonej godzinie, którą wskazuje                        

w protokole - zgłoszeniu. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany godziny, o czym 

uczestnicy zostaną poinformowani.  

5. Planowany termin zawodów finałowych (etap III) – 10 czerwca 2022 r. Każdy 

uczestnik III etapu otrzyma tytuł Laureata Konkursu, a o zajętym miejscu zdecydują wyniki 

rozgrywek finałowych 



 

V. KLASYFIKACJA INDYWIDUALNA I DRUŻYNOWA 

 W czasie rywalizacji konkursowej prowadzona będzie klasyfikacja indywidualna                           

i zespołowa: 

a) w klasyfikacji indywidualnej liczy się:  

-  suma punktów uzyskana z testu w II etapie (test wyboru) a dla 10 najlepszych – suma 

punktów uzyskana w III etapie  

b) w klasyfikacji drużynowej o zwycięstwie zdecyduje największa łączna suma punktów 

uzyskanych w II i III etapie przez uczestników z danej szkoły 
 
 

VI. NAGRODY 
 

1. Na uczestników konkursu czekają: 

- nagrody rzeczowe i dyplomy dla laureatów (uczestników III etapu), 

- dyplomy dla wszystkich finalistów (uczestników II etapu), 

- certyfikaty znajomości miasta Konina i regionu dla 10 najlepszych. 

Ponadto przewidziano:  

- dyplomy dla opiekunów, 

- cenne nagrody dla zwycięzców indywidualnych i w klasyfikacji drużynowej. 
 

2. Pomoc w organizacji konkursów oferują przedsiębiorstwa, instytucje i organizacje 

naszego regionu, które fundują cenne nagrody i upominki. Nagrody główne przewiduje 

Prezydent Miasta Konina oraz Starosta Koniński. 

 

VII. ORGANIZATORZY: 
 

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Batorego w Koninie 

62 – 500 Konin, ul. Wodna 1 

 

Współorganizatorzy:  

Lokalna Organizacja Turystyczna „Marina”  

PTTK Oddział w Koninie 

 

PATRONAT HONOROWY– PREZYDENT MIASTA KONINA oraz STAROSTA KONIŃSKI 
 

Informacje szczegółowe na stronie: www.zscku.konin.pl 

Kontakt:   1) w sprawach organizacyjnych: Wiesława Fabisiak – sekretariat dyrektora  

                          tel/fax 63 242 89 43,     e-mail: sekretariat@zscku.konin.pl 
 

                   2) w sprawach merytorycznych: 

                               Marta Juszczak – Piguła – marta.juszczak-pigula@zscku.konin.pl  

                                

SERDECZNIE  ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU 

 

W imieniu Komisji Konkursowej   

Jan Wawrzyniak – wicedyrektor ZS CKU w Koninie 

jan.wawrzyniak@zscku.konin.pl 
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