
REGULAMIN KONKURSU WIEDZY O POWIECIE WROCŁAWSKIM 

dla uczniów klas VII szkół podstawowych z terenu powiatu wrocławskiego 

Patronat honorowy: Roman Potocki – Starosta Powiatu Wrocławskiego  
Organizator: Stowarzyszenie TUiTAM 

Cel konkursu: rozpowszechnianie wiedzy o powiecie wrocławskim wśród uczniów szkół 
podstawowych z terenu powiatu wrocławskiego 

Szczegółowy zakres tematyczny: ogólna wiedza na temat warunków przyrodniczych, 
walorów turystycznych, historii, zagadnień społecznych i gospodarczych powiatu 
wrocławskiego oraz wiedza na temat kompetencji, organizacji i organów władz 
samorządowych powiatu. 

REGULAMIN KONKURSU 

Warunki uczestnictwa: 

1. Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich uczniów klas VII szkół podstawowych  
z terenu powiatu wrocławskiego. 

2. Konkurs odbywać się będzie w dwóch etapach: szkolnym i powiatowym. 
3. Szkoły zgłaszają chęć udziału w konkursie do dnia 23 lutego 2018. Dyrektor placówki 

oświatowej wyznacza nauczyciela – koordynatora, który będzie odpowiedzialny za 
przeprowadzenie zgodnie z Regulaminem etapu szkolnego konkursu oraz będzie 
pełnić rolę opiekuna drużyny szkolnej na etapie powiatowym. Wszystkie dodatkowe 
informacje i materiały dotyczące konkursu Organizator będzie przekazywał 
szkolnemu koordynatorowi. 

4. Do etapu powiatowego przystępuje 3 uczniów z każdej szkoły, którzy osiągnęli 
największą liczbę punktów na etapie szkolnym konkursu. Jeśli większa liczba 
uczniów będzie miała taką samą liczbę punktów, o zakwalifikowaniu się do 
następnego etapu decyduje czas rozwiązania testu. 

5. Szkoła zgłasza trzyosobowe drużyny do etapu powiatowego drogą mailową na adres 
Organizatora (tuitam.przewodnicy@interia.pl) do dnia 23.03.2018 roku, podając 
nazwę szkoły, imiona i nazwiska uczniów, imię i nazwisko koordynatora oraz nr tel. 
kontaktowego do koordynatora. 

Przebieg konkursu:  

1. Na etapie szkolnym uczniowie rozwiązują test przygotowany przez Organizatora 
konkursu. Test zawiera zestaw zadań zamkniętych z czterema odpowiedziami do 
wyboru. Maksymalny czas rozwiązania testu – 40 minut. Uczniowie poznają treść 
zadań konkursowych w momencie rozpoczęcia konkursu i rozwiązują je samodzielnie. 
Nauczyciel odnotowuje na karcie odpowiedzi czas rozwiązania zadań testowych. 

2. Etap szkolny konkursu odbędzie się 12 marca 2018 roku. 
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3. Konkurs na etapie powiatowym składać się będzie z dwóch części: wstępnej 
(testowej) i finałowej. Wszystkie zgłoszone przez szkoły drużyny wezmą udział w 
części testowej konkursu, w wyniku której maksymalnie 10 drużyn z największą 
liczbą punktów zakwalifikuje się do finału. Zadania w części finałowej nastawione 
będą na wiedzę i kreatywność uczniów, logiczne myślenie, umiejętność kojarzenia 
faktów i wyciągania wniosków oraz na współpracę zespołową. Czas trwania całości 
konkursu: około 3 godzin. 

4. Konkurs odbędzie się 06.04.2018 roku w budynku Starostwa Powiatowego we 
Wrocławiu (ul. Kościuszki 131) o godzinie 10.00. 

5. Zwycięzcami konkursu (miejsca I-III) zostaną zespoły, które otrzymają w sumie  
(z zadań testowych i otwartych) największą liczbę punktów. Pozostałym drużynom  
z kolejną największą liczbą punktów (miejsca IV-X) przyznane zostaną wyróżnienia.  

6. Zwycięzców konkursu wyłoni jury powołane przez Organizatora. 
7. Organizator nie zapewnia transportu do siedziby Starostwa Powiatowego we 

Wrocławiu. 

Nagrody: 

1. Dla wszystkich finalistów (10 zwycięskich zespołów po 3 osoby) oraz ich opiekunów 
(koordynatorów) zorganizowana zostanie atrakcyjna jednodniowa wycieczka po 
powiecie wrocławskim, która odbędzie się najpóźniej do dnia 28 kwietnia 2018 
roku. Uczestnicy wycieczki zobaczą najciekawsze pod względem aktywnego 
wypoczynku miejsca na terenie powiatu, m.in. obejrzą pokaz lotów w tunelu 
aerodynamicznym w SpeedFly w Mirosławicach, w parku przygody otrzymają pakiet 
atrakcji (w tym na park linowy). Organizator zapewnia posiłek i transport spod 
siedziby Starostwa Powiatowego we Wrocławiu dla zwycięskich drużyn wraz z 
opiekunami. Dokładny program wycieczki dostarczony zostanie przez Organizatora 
koordynatorom szkolnym najpóźniej 7 dni przed datą wycieczki.  

2. Laureaci trzech pierwszych miejsc otrzymają dodatkowo voucher na lot w tunelu 
aerodynamicznym. 

3. Dla wszystkich finalistów przewidziane są pamiątkowe gadżety promocyjne powiatu. 
4. Konkurs jest w całości finansowany ze środków Powiatu Wrocławskiego. 

Informacje dodatkowe: 

1. Niniejszy konkurs nie jest „grą losową” w rozumieniu ustawy z 19 listopada 2009 r.  
o grach hazardowych (t.j.Dz.U.2018.165 ).  

2. W sytuacjach nieobjętych regulaminem rozstrzyga Organizator.  
3. Od decyzji Organizatora nie przysługuje odwołanie.  
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu i terminów poszczególnych 

wydarzeń. 
5. Wraz z regulaminem konkursu szkoły otrzymają materiały edukacyjne związane  

z powiatem wrocławskim oraz spis sugerowanej literatury przedmiotu dla 
uczestników konkursu. 

https://sip.lex.pl/#/akt/17581037/2032626?keyword=grach%20hazardowych&cm=SFIRST


6. Udział w konkursie oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych 
oraz wyrażenie zgody na udostępnienie wizerunku uczestników konkursu bez żadnych 
roszczeń finansowych. 

7. Poprzez przystąpienie do konkursu uczestnik wyraża zgodę na warunki zawarte  
w regulaminie. 

8. Osoba do kontaktu w sprawie Regulaminu i przebiegu konkursu: Marta Miniewicz,  
tel. 661 172 259, marta.miniewicz@interia.pl 
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