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Konkurs Patriotyczny

11100 LAT TEMU W KRAKOWIE - ODKRYWAMY TAJEMNICE".
Gra miejska

1. Organizatorem Konkursu jest Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krakowie
we współpracy ze Społeczną Szkołą Podstawową nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Krakowie.

2. Cele:
a) kształcenie patriotycznych postaw uczniów poprzez poznawanie dziedzictwa kultury
i historii swojego regionu;
b) wzbogacenie wiedzy z zakresu historii Krakowa;
c) poznanie zabytków architektury i kultury Krakowa związanych z osobą
Józefa Piłsudskiego;
d) kształcenie umiejętności pracy zespołowej, czytania mapy i orientacji w terenie
oraz wykorzystania informacji.

3. Terminy:

a) Konkurs odbędzie się 23 maja 2018 r.;
b) rejestracja zgłoszeń o przystąpieniu do Konkursu: od 19 marca do 15 kwietnia 2018 r.
na stronie internetowej organizatora (PBW): www.pbw.edu.pl
c) roztrzygnięcie Konkursu i ogłoszenie finalistów odbywa się w dniu organizacji gry,
tj. 23 maja b.r.;

4. Uczestnicy:
W Konkursie mogą wziąć udział uczniowie klasVI i VII krakowskich szkół podstawowych
dzielnicy Podgórze. Każda szkoła może zgłosić się do Konkursu tylko jeden raz i jeden zespół,
składający się z 3 uczniów i 1 opiekuna zgłoszonego przez szkołę.

5. Miejsce i czas:
Kraków, 23 maja 2018 (środa).
Zbiórka i rozpoczęcie Konkursu - 9.30 w Czytelni Głównej (I p., pok. 15) Pedagogicznej
Biblioteki Wojewódzkiej w Krakowie, al. Marszałka F.Focha 39. Obecność drużyn
i nauczycieli opiekunów obowiązkowa. Prosimy o punktualność i stawienie się drużyn
w komplecie.
Wymarsz pododdziałów z PBW - 9.45
Powrót do PBW i finał Konkursu - ok. 12.30
Konkurs rozgrywa się przy Błoniach Krakowskich, na terenie ograniczonym: ul. Marszałka
Józefa Piłsudskiego, al. 3 Maja, al. Marszałka F.Focha.

http://www.pbw.edu.pl


6. Zasady gry i wyłaniania zwycięzców:
a) Kadrą prowadzącą Konkurs są nauczyciele bibliotekarze PBW (zwani komendantami
posterunków) obecni na posterunkach (punktach kontrolnych gryL posiadający koszulki
odblaskowe i identyfikatory.
b) Motywem przewodnim jest dostarczenie rozkazu Piłsudskiego kierowanego do rekrutów
I Kompanii Kadrowej. Zespoły uczniowskie, wyposażone w mapki oraz instrukcje gry, przy
kolejnych posterunkach wykonują określone zadania oraz odpowiadają na pytania
dot. historii Legionów i J.Piłsudskiego. Otrzymują punkty oraz kolejne zaszyfrowane litery
hasła - rozkazu. Zadaniem zespołów jest dotarcie do wszystkich posterunków wg kolejności
zaznaczonej na mapie. Możliwe jest zdobycie dodatkowego punktu za grę fair play
w pracy zespołowej.
c) Warunkiem ukończenia gry jest dostarczenie na metę legitymacji legionisty z wpisanymi
przez wszystkich komendantów posterunków liczbami punktów oraz rozszyfrowanym
rozkazem. Zwycięża zespół, który poprawnie rozszyfruje treść rozkazu oraz zdobędzie
najwyższą liczbę punktów. Czaswymarszu nie jest punktowany.
d) W przypadku zdobycia tej samej liczby punktów przez różne zespoły przeprowadzona
będzie dogrywka w siedzibie organizatora po zakończeniu wymarszu wszystkich zespołów.
Komisja Konkursowa po podliczeniu punktów wyłania zwycięski zespół.

7. Werdykt Komisji Konkursowej jest ostateczny.

8. Ćwiczenia i pytania konkursowe obejmują zakres podstawowej wiedzy o życiu i działalności
politycznej Piłsudskiego oraz historii Legionów - tych wydarzeń, które rozgrywały się
w Krakowie. Podstawowym źródłem informacji jest specjalnie przygotowany materiał
dla uczniów na platformie e-Learningowej PBW pt. Droga do wolności. Józef Piłsudski
w Krakowie.

9. Warunki uczestnictwa:

a) Zgłoszenie do Konkursu następuje po wypełnieniu karty zgłoszenia on-line zamieszczonej
na stronie internetowej organizatora (PBW) w dn.: od 19 marca do 15 kwietnia 2018 r.
b) Dostarczenie nauczycielom opiekunom, najpóźniej w dniu Konkursu, pisemnej zgody
rodziców lub opiekunów na udział uczniów \AJ grze miejskiej według załączonego wzoru
(zał. 1).
c) Obecność nauczyciela opiekuna grupy zgłoszonego przez szkołę w składzie zespołu,
na każdym etapie gry.
d) Wszyscy uczestnicy Konkursu powinni posiadać przynajmniej jeden telefon komórkowy
w zespole, umożliwiający w razie potrzeby skontaktowanie się z Naczelnikiem Sztabu
Dowodzenia.

10. Bezpieczeństwo:
a) Gra odbywa się przy nieograniczonym ruchu drogowym.
b) Wszyscy członkowie zespołów powinni poruszać się tylko i wyłącznie po chodnikach
i przestrzegać zasad ruchu pieszych.

11. Nagrody:
a) Niespodzianki dla uczniów ufundowane przez Społeczną Szkołę Podstawową im. Józefa
Piłsudskiego w Krakowie.
b) Każdy uczestnik gry ma zapewniony poczęstunek.



12. Postanowienia końcowe:
a} Uczestnicy Konkursu zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu.
b} Za szkody wynikłe wobec uczestników i osób trzecich Organizator nie odpowiada.
c} Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu bez podania przyczyn
oraz do zmian organizacyjnych z powodu niesprzyjających warunków pogodowych.

13. Szczegółowych informacji udzielają:

Joanna Słoboda-Żaba - Przewodnicząca Komisji Konkursowej
aska.sloboda@gmail.com

Marzena Sula-Matuszkiewicz - Wiceprzewodnicząca Komisji Konkursowej,
tel.:(12} 427 33 77 w. 20; e-mail: marzena.sula@pbw.edu.pl.

mailto:aska.sloboda@gmail.com
mailto:marzena.sula@pbw.edu.pl.


Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu

Oświadczenie rodziców (opiekunów prawnych) uczniów biorących udział w Konkursie:
Oświadczam, iż zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U.
z 2016 r. poz. 922) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych

mojego dziecka .
(imię i nazwisko)

ucznia

(nazwa szkoły)

do celów związanych z jego udziałem w konkursie patriotycznym ,,100 lat temu w Krakowie -

odkrywamy tajemnice" dla uczniów krakowskich szkół podstawowych Dzielnicy Podgórze w roku
szkolnym 2017/2018 organizowanym przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką im. Hugona
Kołłątaja w Krakowie oraz Społeczną Szkołę Podstawową nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Krakowie.

Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem w/w Konkursu i akceptuję jego postanowienia.

data i podpis rodzica (opiekuna prawnego)

Oświadczam, że wyrażam zgodę na publikowanie na stronie internetowej Organizatora
www.pbw.edu.pl oraz Społecznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Krakowie.

• imienia i nazwiska oraz nazwy szkoły mojego dziecka na liście laureatów lub liście osób

wyróżnionych;

• fotograficznego wizerunku mojego dziecka w materiałach pokonkursowych.

data i podpis rodzica (opiekuna prawnego)

http://www.pbw.edu.pl

