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§ 1 Organizator 

Szkoła Podstawowa im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Nowej 

Wsi. Konkurs Wiedzy o Gminie Łabowa, w ramach I Gminnego Turnieju Szkół 

Podstawowych o Puchar Wójta Gminy Łabowa w 2019 roku. 

 

§ 2 Informacje ogólne  

1. Miejsce konkursu  – Sala gimnastyczna Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi 

2. Termin - 16.12. 2019r. godz. 9
00

 – 11
00

. 

3. Nad przebiegiem konkursu czuwać będzie Jury powołane przez 

Organizatora. 

4. Kategorie wiekowe: klasy I-III oraz klasy IV- VII 

 

§ 3 Tematyka konkursu 

Tematyka konkursu dla klas I-III 

1. Historia powstania Łabowej (założyciel i herb). 

2. Znajomość najważniejszych instytucji gminy. 

3. Znajomość podziału administracyjnego gminy. 

4. Znajomość flory i fauny. 

5. Znajomość najważniejszych informacji o Ziemi Łabowskiej. 

 

Tematyka konkursu dla klas IV-VII 

Konkurs obejmuje wiedzę ogólną na temat gminy Łabowa – dotyczącą 

znajomości: 

1. Znajomość mapy administracyjnej i turystycznej gminy  

2. Znajomość  środowiska geograficznego, 

3. Wiedza na temat fauny i flory, 

4. Podstawowe informacje o Popradzkim Parku Krajobrazowym oraz   

rezerwatach przyrody na terenie gminy 

5. Znajomość historii gminy Łabowa oraz zasłużonych postaci związanych z 

gminą 

6. Atrakcje turystyczne na terenie gminy 

7. Znajomość placówek oświatowo-kulturalnych, 

8. Gospodarka gminy- zakłady usługowe i przemysłowe 

9. Znajomość najważniejszych zabytków gminy Łabowa 
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§ 4 Uczestnicy  

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych na terenie 

gminy Łabowa. 

Każda ze szkół reprezentowana będzie przez dziesięcioosobowy zespół 

uczniów: 

 pięciu wybranych uczniów z kl. I-III, 

 pięciu wybranych uczniów z kl. IV – VII. 

 

§ 5 Cel konkursu  

1. Bliższe poznanie swojej małej ojczyzny.  

2. Poszanowanie dla dorobku kulturalnego regionu. 

3. Pogłębianie zainteresowań uczniów tematyką historyczną, etnograficzną, 

regionalną. 

4. Integracja społeczności lokalnej. 

5. Zdrowa i honorowa rywalizacja w zespołach. 

 

§ 6 Zgłoszenia uczestników 

Zespoły wymienione w § 4 proszone są o zgłoszenie chęci uczestnictwa w 

konkursie na adres e-mail koordynatora konkursu Pani Krystyny                   

Pasternak-Duło: krystynadulo@onet.pl,  (tel. 698 613 557) do dnia 30.11.2019r. 

Proszę o przesłanie załącznika nr 2 na wyżej wymieniony adres. 

W dniu konkursu opiekunowie uczestników zobowiązani są przekazać 

koordynatorowi konkursu wypełniony załącznik nr 3. 

 

§ 7 Forma konkursu 

Klasy I –III  

Konkurs zostanie przeprowadzony w formie konkurencji zawierających 

różnego rodzaju zadania dostosowane do wieku uczniów: 

1. Test wiedzy z lukami, 

2. Rozwiązywanie zagadek słuchowych oraz smakowych, 

3. Układanie puzzli, 

4. Rozwiązywanie rebusów. 

Czas trwania konkursu: 60 minut. 
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Klasy IV-VII 

1. Uczestnicy konkursu losują kolejno zadania z przygotowanej przez 

Organizatora puli pytań. 

2. Zadania mogą przybrać formę: 

a. Rebusów, 

b. Krzyżówek, 

c. Pytań otwartych i zamkniętych, 

d. Pracy z mapą konturową. 

3. Drużyna z danej szkoły ma prawo do narady (2 min.), następnie kapitan 

zespołu udziela odpowiedzi. 

Czas trwania konkursu: 60 minut. 

 

§ 7 Przebieg konkursu 

Wyłonione przez organizatora Jury sprawdza poprawność odpowiedzi 

oraz czuwa nad prawidłowym przebiegiem konkursu. Po zakończeniu 

odpowiedzi Jury podliczy punkty dla każdego zespołu. Liczba punktów 

decyduje o zwycięstwie. W sytuacji uzyskania takiej samej liczby punktów 

organizator przewiduje dogrywkę (do pierwszej złej odpowiedzi). 

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi po zakończeniu 

konkursu. 

 

§ 8 Nagrody 

1. Statuetka za I miejsce w konkursie oraz medale i dyplomy za udział. 

2. Fundatorem nagród jest Wójt Gminy Łabowa oraz Rada Rodziców Szkoły 

Podstawowej w Nowej Wsi. 

3. Po podsumowaniu wyników każda szkoła otrzymuje punkty: 

a. Za zajęcie I miejsca – 120 punktów, 

b. Za zajęcie II miejsca – 80 punktów, 

c. Za zajęcie III miejsca – 40 punktów, 

d. Za zajęcie IV miejsca – 10 punktów. 

 

§ 9 Komisja konkursowa 

W skład komisji wchodzi czterech nauczycieli opiekunów uczniów 

uczestniczących w konkursie. Zadaniem komisji konkursowej będzie zliczenie 

punktów i wyłonienie zwycięskiego zespołu. Nad przebiegiem konkursu i pracą 

komisji czuwa organizator konkursu. 
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§ 10 Postanowienia końcowe 

1. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu. 

2. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na 

wykorzystywanie i przetwarzanie danych osobowych Uczestnika przez 

Organizatora w celach związanych z przeprowadzeniem konkursu, a także 

opublikowanie imienia, nazwiska i wizerunku uczestnika na stronach 

internetowych oraz materiałach informacyjnych i promocyjnych. 

3. Dane osobowe Uczestników Konkursu przetwarzane będą przy zachowaniu 

zasad określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych (Dz. U. z 2016r. poz. 922). 

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie 

uniemożliwia udział w konkursie.  Każdy uczestnik Konkursu posiada prawo 

wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. 

5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie decyduje 

Organizator. 

6. Organizator informuje, iż dane osobowe laureata konkursu (imię i nazwisko) 

zostaną opublikowane. 

7. Informacje o konkursie można uzyskać na stronie: 

https://www.facebook.com/spnowawies/  

8. Organizatorzy turnieju zastrzegają sobie prawo wprowadzenia zmian w 

regulaminie. 
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Załącznik nr 1 

do Regulaminu  Konkursu Wiedzy o Gminie Łabowa 

 

                                         

 

Literatura 

1. „Ziemia Łabowska” – wydawca: Towarzystwo Miłośników Ziemi Łabowskiej 

2. „Łabowa i okolice” – wydano nakładem Stowarzyszenia „Perły Beskidu Sądeckiego”, 

Agencja Wydawnicza WiT. 

3. Strona internetowa gminy: https://labowa.pl/ 

4. Strona internetowa: http://nowawies.wex.pl/ 

5. Strona internetowa: https://zpkwm.pl/wp-content/uploads/2019/01/PPK_internet.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

https://labowa.pl/
http://nowawies.wex.pl/
https://zpkwm.pl/park/popradzki-park-krajobrazowy/
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Załącznik nr 2 

do Regulaminu  Konkursu Wiedzy o Gminie Łabowa 

 

Formularz zgłoszenia uczestników 
 

 

Pełna nazwa szkoły: 

 

…………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………… 

 

Telefon szkoły: ….................................................................... 

 

Uczestnicy klas 1-3 (imię, nazwisko, klasa)    

 

1………………………………………………………………………………… 

 

2………………………………………………………………………………… 

 

3………………………………………………………………………………… 

 

4………………………………………………………………………………… 

   

5………………………………………………………………………………… 

 

 

Uczestnicy klas 4-7 (imię, nazwisko, klasa)    

 

1………………………………………………………………………………… 

 

2………………………………………………………………………………… 

 

3………………………………………………………………………………… 

 

4………………………………………………………………………………… 

   

5………………………………………………………………………………… 
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Nauczyciele przygotowujący uczniów do konkursu ( imiona i nazwiska oraz 

telefon kontaktowy) 

 

1………………………………………………………………………………… 

 

2………………………………………………………………………………… 

 

3………………………………………………………………………………… 

 

4………………………………………………………………………………… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2 proszę przesłać na adres organizatora konkursu  krystynadulo@onet.pl 

Załącznik nr 3 proszę przywieźć ze sobą w dniu konkursu  - 16.12.2019r. 
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Załącznik nr 3 

do Regulaminu  Konkursu Wiedzy o Gminie Łabowa 

 

 
Ja, niżej podpisany/a ……………………………...…………………………....………………….., 

(imię i nazwisko) 

 

zamieszkały/a ………………..…………………………………..……….………………………… 

(adres)  
 

1. Oświadczam, że zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) 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 oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r.) 

 

a) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego 

  

dziecka  .......................................………………………................................................................... 

(imię i nazwisko) 

 

ucznia  .............................................................................................................................................. 

(nazwa szkoły)  

 

do celów związanych z jego udziałem w Gminnym Konkursie wiedzy o Gminie Łabowa 

 

 

 

……………………………………………….. 

Podpis  

 

b) wyrażam zgodę na publikowanie zdjęć mojego dziecka na stronie internetowej  Szkoły 

Podstawowej w Nowej Wsi oraz innych mediach publicznych promujących organizatora 

Konkursu 

 

 

……………………………………………….. 

Podpis  

 

 

 

2. Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam
1
 się z regulaminem Konkursu i akceptuję jego 

postanowienia. 

 

 

……………………………………………….. 

Podpis  

 

 


