
REGULAMIN 
POWIATOWEGO KONKURSU WIEDZY 

O LWOWIE I KRESACH POŁUDNIOWO-WSCHODNICH 
 
 
 

1. Organizatorzy: 
 Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-

Wschodnich 
 Młodzieżowy Dom Kultury im. Mieczysława Kozara- 

Słobódzkiego w Świdnicy 
 
2. Miejsce i termin: 
Konkurs odbędzie się w Centrum Wspierania Organizacji 
Pozarządowych w Świdnicy, ul. Długa 33 w dniu 16 listopada 
2017 r. o godz. 10.00 
 
3. Cele konkursu: 
- wspieranie wychowania patriotycznego wśród młodego 
pokolenia 
- pielęgnowanie kulturowego dziedzictwa kresów południowo-
wschodnich 
- integracja różnych środowisk i pokoleń wokół tematu „Kresy 
Południowo-Wschodnie” 
- popularyzowanie wśród młodego pokolenia historii i kultury 
Lwowa oraz Kresów Południowo-Wschodnich, a także 
twórczość poetycką Mariana Hemara oraz Zygmunta Rumla 
 
4. Założenia: 

►Konkurs dotyczy wiedzy z historii Lwowa i Kresów Południowo-
Wschodnich w oparciu o opracowane materiały pomocnicze 

►Adresowany jest do uczniów w wieku od 12-15 lat z powiatu 
świdnickiego 
►W konkursie biorą udział 3-osobowe zespoły z danej szkoły 
►Drużyny odpowiadają na zestaw pytań (5-7), które wybierane 
będą losowo przez uczestników zespołu /ilość pytań uzależniona od 
ilości zgłoszonych zespołów/ 
►Dodatkowe punkty może zespół otrzymać za: 
- prezentację wybranego tekstu Mariana Hemara w formie recytacji 
lub piosenki/przygotowanej wcześniej/ 
- za pytania z zakresu zabytków kultury i architektury Lwowa w 
formie pytań multimedialnych /wylosowanych na konkursie przez 
członków zespołu/ 
- za pytania z „bałaku lwowskiego” /wylosowane na konkursie/ 
►Wygrywa zespół, który otrzyma największą ilość punktów 
przyznanych przez jury. 
Pytania konkursowe można otrzymać od organizatora 
pocztą e-mailową po dostarczeniu karty zgłoszenia. 
 
5. Zgłoszenia na konkurs należy przesłać na załączonej „Karcie 
zgłoszenia” do dnia 6 listopada 2017 r. na adres: 
Młodzieżowego Domu Kultury im. Mieczysława Kozara- 
Słobódzkiego w Świdnicy na e-mail:mdkswidnica@poczta.onet.pl 
bądź przesłać faksem tel./fax 74 851 33 30 lub złożyć osobiście w 
sekretariacie MDK, ul. Nauczycielska 2 
 
6. Ocena: 
Oceny dokona jury powołane przez organizatorów. Zwycięski 
zespół otrzyma statuetkę, nagrody rzeczowe, pozostali uczestnicy 
pamiątkowe dyplomy oraz drobne upominki. 



KARTA ZGŁOSZENIA 
POWIATOWY KONKURS WIEDZY O LWOWIE I KRESACH 

POŁUDNIOWO-WSCHODNICH 
 

1. Nazwa szkoły …………………………………………….... 

…………………………………………………………………. 

2. Adres ……………………………………………………..... 

…………………………………….tel…………………………. 

3. Skład zespołu  (3-osobowego):…………………………….. 

…………………………………………………………………..    

………………………………………………………………….. 

4. Dodatkowa prezentacja recytacji lub piosenki: 

a) autor …………………………………………………………... 

b) tytuł …………………………………………………………… 

5. Zapotrzebowanie sprzętowe (np. mikrofon, odtwarzacz CD itp. 

…………………………………………………………………… 

5. Imię i nazwisko opiekuna zespołu:………………………….... 

……………………………………………………………………. 

Tel. kontaktowy ………………………………………………….. 

e - mail( na potrzeby przesłania pytań konkursowych): 
 
 ....................................................................... 

 
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, 

udostępnionych w złożonej przeze mnie karcie zgłoszenia w celach promocyjnych konkursu Wiedzy 
o Lwowie i Kresach Południowo - Wschodnich, zgodnie  z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.  o 
ochronie danych osobowych (t. j.  Dz. U. z 2014 r. , poz.1182).                    

 
 
 
  ………………………………………………………              .                                                                          

                            ( data i podpis składającego oświadczenie) 

 


