
REGULAMIN MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU  

INTERDYSCYPLINARNEGO POD HASŁEM „ZNAM SWOJE MIASTO” 

 

I.  USTALENIA WSTĘPNE 

1. Organizatorami konkursu są: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Powstańców Śląskich w Mikołowie,  

Szkoła Podstawowa nr 10 im. Jerzego Kukuczki w Mikołowie, Szkoła Podstawowa nr 12 im. Józefa 

Janika w Mikołowie. 

2. Konkurs odbywa się pod honorowym patronatem Burmistrza Miasta Mikołowa. 

3. Konkurs jest skierowany do uczniów klas I – VIII mikołowskich szkół podstawowych. 

4. Hasło przewodnie konkursu: “ZNAM SWOJE MIASTO”. 

5. Celem konkursu jest: 

 integracja społeczności lokalnej wokół kultury, historii i dziedzictwa kulturowego miasta 

Mikołowa, 

 popularyzacja wiedzy o Mikołowie, jego historii, zabytkach, skarbach przyrody i sławnych 

ludziach z nim związanych, 

 propagowanie wiedzy geograficzno-historyczno-społecznej, 

 umożliwienie uczniom przeżycia chwil w zdrowej rywalizacji, 

 rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów. 

 

II.  ZASADY UCZESTNICTWA 

Uczestnikiem Konkursu może być każda szkoła podstawowa z Mikołowa, która nadeśle zgłoszenie 

udziału w konkursie “Znam swoje Miasto” na adres organizatora danego etapu: 

 

Szkoła Podstawowa nr 10 im. Jerzego Kukuczki w Mikołowie – kl. 1-3: 

sekretariat@sp10.mikolow.eu 

 

Szkoła Podstawowa nr 12 im. Józefa Janika w Mikołowie – kl. 4-6: 

sekretariat@sp12.mikolow.eu 
 

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Powstańców Śląskich w Mikołowie –  kl. 7-8: 

sekretariat@sp1.mikolow.eu 
 

W temacie maila należy podać hasło: Konkurs „Znam swoje Miasto”. 

 



II. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE 

1. Termin i miejsce konkursu : 

15 listopada 2022 r. godzina 9.00 kl. 1-3 Szkoła Podstawowa nr 10 w Mikołowie, ul. Krakowska 30 

16 listopada 2022 r. godz. 9.00 kl. 4-6 Szkoła Podstawowa nr 12 w Mikołowie, ul. Szkolna 1 

17 listopada 2022 r. godz. 9.00 kl. 7-8 Szkoła Podstawowa nr 1 w Mikołowie, ul. Konstytucji 3 Maja 20 

Ogłoszenie wyników nastąpi bezpośrednio po konkursie. 

 

2. Zgłoszone szkoły reprezentuje 3 osobowa  drużyna, wyłoniona drogą wewnętrznych eliminacji.Każdy 

z uczestników dostarcza  oświadczenie podpisane przez rodzica/opiekuna prawnego dziecka 

(załącznik nr 1) pocztą tradycyjną na adres organizatora lub bezpośrednio do szkoły. 

3. Przedmiot konkursu stanowią pytania i zadania praktyczne dotyczące znajomości historii 

i współczesności Mikołowa (gwara, ludzie, budynki, instytucje, nazwy dzielnic, topografia itp.) 

4. Test wiedzy i praktyczne zadania konkursowe sprawdza komisja powołana przez organizatora danego 

etapu. 

5. Konkurs będzie składał się z dwóch części: 

 Część  I – test wiedzy (test wyboru oraz pytania otwarte) 

 Część  II – zadania praktyczne 

6. Dopuszcza sięudział  kibiców z każdej zgłoszonej do konkursu szkoły do 5 uczniów. 

7. Wręczenie dyplomów i nagród nastąpi w dniu organizacji Konkursu.  

 
IV.  INFORMACJE OGÓLNE 

1. W przypadku wprowadzania zmian organizacyjnych, koniecznych z uwagi na zmieniającą się 

sytuację pandemiczną, Organizatorzy będą niezwłocznie informować Uczestników drogą mailową 

i telefoniczną. 

2. Sytuacje nieprzewidziane, nieujęte w niniejszym Regulaminie, będą rozstrzygane przez Komisję 

Konkursową. 

3. Nagrodami w konkursie są upominki rzeczowe i dyplomy. 

4. Prace konkursowe nie będą zwracane Uczestnikom i pozostają w posiadaniu Organizatora. 

5. Regulamin konkursu i wzór oświadczenia są dostępne na stronie internetowej Organizatorów.  

 

Serdecznie zapraszamy do udziału i  życzymy powodzenia. 

 


