
Powiatowy Zespół Nr 9 Szkół im. M. Dąbrowskiej w Kętach 

Regulamin Konkursu o Mieście i Gminie Kęty 

 

REGULAMIN V KONKURSU O MIEŚCIE I GMINIE KĘTY 

PN. Miejsce, w którym żyję… 

 

I. ZASADY OGÓLNE 

 

§1 

 

Organizatorem konkursu jest Powiatowy Zespół Nr 9 Szkół im. M. Dąbrowskiej w Kętach. 

Współorganizatorami są: Towarzystwo Miłośników Kęt, Muzeum im. Aleksandra Kłosińskiego w Kętach 

oraz Gminna Biblioteka Publiczna im. Ambrożego Grabowskiego w Kętach. 

Patronat nad konkursem obejmuje Burmistrz Gminy Kęty. 

Patronat medialny sprawują: portal InfoKety.pl, miesięcznik „ Kęczanin ”, telewizja, „TVK HD Kęty”. 

§2 

 

Cele konkursu: 

1. Promowanie wiedzy nt. miasta i Gminy Kęty. 

2. Rozwijanie zainteresowań młodzieży nt. historii, kultury i walorów turystycznych ziemi kęckiej.  

3. Pogłębienie poczucia tożsamości ze środowiskiem lokalnym. 

 

§3 

 

1. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych z terenu Gminy Kęty. 

2. Konkurs składa się z dwóch niezależnych części, które stanowią: 

a) konkurs wiedzy o mieście i Gminie Kęty, organizowany w dwóch etapach – szkolnym (test 

pisemny) oraz międzyszkolnym – ustnym dla trzyosobowych reprezentacji; 

b) konkurs prezentacji – jeden etap – międzyszkolny. 

3. Tematyka każdej części konkursu we wszystkich jego etapach dotyczy wyłącznie miejscowości 

wchodzących w skład Gminy Kęty. 

 

§4 

 

1. Zwycięzcy zostaną wyłonieni niezależnie w obu konkursach. 

2. Laureaci obu konkursów (wiedzy i prezentacji), ich opiekunowie oraz szkoły otrzymają atrakcyjne 

nagrody rzeczowe ufundowane przez Gminę Kęty oraz sponsorów. Nagrodzeni zostaną: zwycięska 

drużyna w konkursie wiedzy o mieście i gminie oraz jej opiekun, autorzy najlepszej prezentacji oraz 

ich opiekun, a także szkoły, które reprezentują laureaci. Pozostali uczestnicy etapu międzyszkolnego 

zostaną nagrodzeni drobnymi upominkami. 
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§5 

 

Informacje nt. przebiegu konkursu i wyników umieszczone zostaną na stronie internetowej szkoły: 

www.dabrowska.info oraz w mediach patronackich. 

 

II. PRZEBIEG KONKURSU 

 

§ 6 

 

 Szkoły zgłaszają swój udział w konkursie w terminie do 13 stycznia 2017r. poprzez wypełnienie 

formularza, stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. 

Załącznik nr 3 należy wypełnić w przypadku, gdy szkoła zgłasza również udział w konkursie prezentacji. 

Formularze należy przesłać pocztą na adres szkoły: Powiatowy Zespół Nr 9 Szkół im. M. Dąbrowskiej,      

ul. Kościuszki 29, 32-650 Kęty, faksem  (33 8452911) lub w formie elektronicznej na adres: 

sekretariat@dabrowska.info. Regulamin wraz z załącznikami dostępny jest na stronie : 

www.dabrowska.info. 

 

§ 7 

 

ETAP SZKOLNY i MIĘDZYSZKOLNY 

KONKURSU WIEDZY NT. MIASTA I GMINY KĘTY 

 

1. Uczniowie w etapie szkolnym przystępują do pisemnego testu obejmującego następujące 

zagadnienia: 

 Historia miasta i sołectw Gminy Kęty, 

 Geografia, 

 Gospodarka i jej struktura (najważniejsze przedsiębiorstwa produkcyjno-usługowe), 

 Edukacja w Gminie, 

 Sport, 

 Kultura. 

2. Etap szkolny przeprowadza trzyosobowa komisja powołana przez dyrektora szkoły (gimnazjum), 

która przesyła (pocztą tradycyjną lub elektroniczną) do Powiatowego Zespołu Nr 9 protokół 

przebiegu konkursu (Załącznik nr 2) najpóźniej do dnia 17 lutego 2017r. 

3. Wyłonieni przez szkolną komisję na podstawie wyników testów trzej najlepsi uczniowie przechodzą 

do etapu międzyszkolnego, który będzie miał formę turnieju ustnego.  

4. Pytania  etapu międzyszkolnego obejmują te same zagadnienia co test. 

5. Test trwa 30 min i  ma formę pytań zamkniętych. 

6. Przebieg etapu międzyszkolnego: wszystkie trzyosobowe drużyny odpowiadają na  pytania 

wylosowane z dziedzin ujętych w p. 1.  

7. Wygrywa zespół, który uzyskał największą ilość punktów. 

8. W przypadku uzyskania przez drużyny tej samej ilości punktów odbywa się dogrywka, w której 

zadaje się drużynom dodatkowe pytania, aż do rozstrzygnięcia konkursu. 
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§ 8 

 

ETAP MIĘDZYSZKOLNY 

KONKURS PREZENTACJI 

 

 

1. Uczniowie w dwuosobowych zespołach (w skład których wchodzą uczniowie zgłoszeni do konkursu 

wiedzy lub inni uczniowie) pod kierunkiem nauczyciela przygotowują prezentację w formie filmu 

zatytułowanego: „Moja szkoła i jej miejsce w gminie Kęty”. Proponowane tematy przewodnie filmu: 

 Wyjątkowość mojej szkoły. 

 Patron Szkoły. 

 Życie szkolne. 

 Związki z lokalną społecznością. 

2. W prezentacji powinien być zaznaczony wybrany jej temat przewodni. 

3. Filmy powinny być dostarczone do organizatora konkursu – sekretariatu PZ 9 osobiście lub mailem 

najpóźniej na dwa dni przed terminem etapu międzyszkolnego konkursu. 

4. Film powinien mieć format mp4 lub avi. 

5. Czas filmu nie może przekroczyć 5 min. 

6. W dniu finału szkoły zaprezentują efekt swojej pracy wraz z omówieniem, wtedy również zostanie 

dokonana ocena filmów przez powołaną przez organizatorów komisję. 

 

§9 

Ocena testów i prezentacji: 

 

1. Test wiedzy na etapie szkolnym oceniany jest wg skali punktowej przez komisję szkolną na podstawie 

klucza opracowanego przez organizatorów. 

2. Odpowiedzi trzyosobowych zespołów ocenione zostaną wg skali punktowej przez komisję powołaną 

przez organizatora. 

3. Prezentacje filmowe ocenione zostaną wg skali punktowej podczas etapu międzyszkolnego przez komisję 

powołaną przez organizatora. Ocenie podlegać będą w szczególności: strona merytoryczna, walory 

estetyczne, pomysłowość i oryginalność oraz sposób prezentacji. 

4. Ostateczny wynik rywalizacji szkół zostanie podany w dniu rozgrywania etapu międzyszkolnego. 
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TERMINARZ KONKURSU 

 

§10 

1. Terminy: 

a) zgłoszenie szkoły do konkursu wiedzy: do 13 stycznia 2017r. (dotyczy zarówno części 

wiedzowej jak i prezentacji). 

b) etap szkolny konkursu wiedzy o Mieście i Gminie Kęty: 15 lutego 2017r., godz. 9.00 

c) dostarczenie protokołów przez Szkolną Komisję Konkursową: do 17 lutego 2017r. 

d) składanie filmów:  do 7 marca 2017r. 

e) etap międzyszkolny: 9 marca 2017r., godz. 11.00  

2. Z przyczyn organizacyjnych powyższe terminy mogą ulec zmianie, o czym koordynatorzy 

konkursów z ramienia szkół zostaną poinformowani telefonicznie lub mailowo z odpowiednim 

wyprzedzeniem. 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

§11 

 

1. Uczniowie przygotowują się z dostępnych dla siebie źródeł oraz na podstawie dostarczonych lub 

wskazanych przez organizatorów materiałów. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego publikowania prac uczestników konkursu we 

fragmentach lub w całości. 

3. O wszelkich ewentualnych zmianach w niniejszym regulaminie zgłoszone szkoły zostaną 

poinformowane z odpowiednim wyprzedzeniem. 

4. Dane osobowe uczestników konkursu podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997r.     

o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. Zmianami). 

5. Regulamin wraz z załącznikami jest dostępny w siedzibie organizatora oraz na stronie internetowej 

www.dabrowska.info. 

6. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych oraz 

zaakceptowanie postanowień niniejszego statutu, zarówno przez nauczyciela, jak i opiekunów prawnych 

uczniów biorących udział w etapie międzyszkolnym (załącznik nr 4). 

7. O sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyduje organizator konkursu. Od decyzji 

organizatora / komisji konkursowej nie przysługuje odwołanie. 

8. Szczegółowych informacji udziela dyrektor Powiatowego Zespołu Nr 9 Szkół im. Marii Dąbrowskiej  

w Kętach mgr Grażyna Mojżesz-Wlazły, tel. 33 845 30 72. 

http://www.dabrowska.info/


Załącznik nr 1 

Pieczęć podłużna szkoły 

(w wersji papierowej) 

 

 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIA 

KONKURS O MIEŚCIE I GMINIE KĘTY 

etap szkolny 

 

Nazwa i nr szkoły  

Adres szkoły  

Telefon do szkoły  

e-mail szkoły  

Imię i nazwisko dyrektora szkoły  

Imię i nazwisko szkolnego koordynatora 

konkursu / przewodniczącego szkolnej  

komisji konkursowej 

 

Kontakt do koordynatora 

(telefon, e-mail) 
 

Ilość uczestników etapu szkolnego  

 

Akceptujemy regulamin konkursu: TAK / NIE (właściwe podkreślić) 

 

Podpis koordynatora     Podpis dyrektora 

 

………………………………   ………………………………………… 

 



Pieczęć podłużna szkoły        Załącznik nr 2  

(w wersji papierowej)        

 

PROTOKÓŁ  

PRZEBIEGU ETAPU SZKOLNEGO  

KONKURSU WIEDZY O MIEŚCIE I GMINIE KĘTY 

 

W dniu………………………………, o godz. ……………w ……………………………… 

…………………………………………………………………………(pełna nazwa szkoły) 

w……………………………………………… (miejscowość): 

Komisja w składzie: 

……………………………………………………………… (przewodniczący) 

……………………………………………………………… (członek) 

……………………………………………………………… (członek) 

przeprowadziła szkolny etap Konkursu Wiedzy o Mieście i Gminie Kęty. 
 

Postanowienia Komisji:  
 

1. Liczba wszystkich uczniów piszących test……………………… 

2. Uczniowie z największą ilością punktów zakwalifikowani do finału konkursu: 
 

Lp. Imię i nazwisko ucznia Klasa Ilość 

punktów 

Imię i nazwisko 

opiekuna 

1.  
(kapitan drużyny) 

   

2.     

3.     

 

3. Dodatkowe informacje o przebiegu konkursu: 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 
 

Podpisy członków Komisji Konkursowej:    
 

Przewodniczący………………………………… 

Członkowie: ……………………………………. 

  …………………………………… 

       Dyrektor szkoły………………………… 

Załącznik – Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych 



 

Załącznik nr 3 

Pieczęć podłużna szkoły 

(w wersji papierowej) 

 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIA 

DO ETAPU MIĘDZYSZKOLNEGO – PREZENTACJA 

 

Nazwa i nr szkoły  

Adres szkoły  

Telefon do szkoły  

e-mail szkoły  

Imię i nazwisko dyrektora 

szkoły 
 

Imię i nazwisko opiekuna 

drużyny  
 

Kontakt do opiekuna 

(telefon, e-mail) 
 

Imiona i nazwiska 

uczniów 

przygotowujących 

prezentację 

1. 

2. 

 

Akceptujemy regulamin konkursu: TAK / NIE (właściwe podkreślić) 

 

Podpis koordynatora     Podpis dyrektora 

 

………………………………   ………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik: 

Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 4 

 

 

 

Imię i nazwisko: ………………………………… 

 

Nazwa szkoły: ………………………………………………………………………………… 

  ………………………………………………………………………………… 

 

 

OŚWIADCZENIE DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

(składają uczniowie zakwalifikowani do finału konkursu oraz ich opiekunowie / składają autorzy  prezentacji i opiekunowie) 

 

Wyrażam zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie moich danych osobowych przez organizatorów 

Konkursu Wiedzy o Mieście i Gminie Kęty w celach promocyjnych i informacyjnych zgodnie z ustawą z dn. 

29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) teraz i w 

przyszłości. Wiem, że przysługuje mi prawo do wglądu do swoich danych oraz do ich poprawienia lub 

ewentualnego usunięcia. 

 

Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez organizatorów mojej pracy do celów informacyjnych i 

promocyjnych oraz ich publikacji w części lub w całości z zachowaniem praw autorskich 

 

     Podpis nauczyciela /opiekuna prawnego ucznia 

 

……………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 


