
 

 

REGULAMIN III EDYCJI KONKURSU 

„Śladami mniejszości niemieckiej we Włocławku” 

 

I. ORGANIZATOR: 

Organizatorem konkursu jest Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Centrum Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego (CKZiU) we Włocławku. Działania konkursowe wspiera 

współpracująca z CKZiU Fundacja „AriAri”. 

 

II. CELE KONKURSU: 

1.  Odkrywanie i utrwalenie przez młodzież gimnazjalną pamięci o wielokulturowym świecie 

dawnego Włocławka 

2. Upamiętnienie istniejących świadectw historii i kultury społeczności niemieckiej 

zamieszkującej dawniej Włocławek  

3. Odkrywanie śladów pamięci  kultury niemieckiej bez rozgraniczeń na przyjazne                   

i nieprzyjazne narody.  

4.   Kształtowanie postaw tolerancji wobec innych kultur. 

5.   Rozbudzanie ciekawości historycznej i kreatywności młodzieży gimnazjalnej. 

 

III. TERMINARZ KONKURSU: 

29.04.2015 r. – rozpoczęcie konkursu. 

15.05.2015 r. –  termin zgłaszania 3 osobowych zespołów i opiekuna zespołu do konkursu  

20.05.2015 r. – termin przesłania przez Organizatora zadań konkursowych na podany przez 

Zgłaszającego adres e-mailowy  

17.06.2015 r. w CKZiU, ul. Nowomiejska 25– quiz dotyczący realizowanych przez zespoły 

zadań – zgłoszone zespoły odpowiadają na pytania związane wyłącznie z wykonywanymi 

zadaniami w ramach konkursu. 

Uroczyste ogłoszenie wyników i rozdanie nagród, dyplomów i podziękowań dla opiekunów 

nastąpi bezpośrednio po zakończeniu ok. 45-minutowego quizu. 

 

 

OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI  



IV. ZASADY KONKURSU: 

1. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów gimnazjów Miasta Włocławek. 

2. Każda szkoła  może zgłosić do konkursu jeden trzyosobowy zespół  i opiekuna zespołu.  

3. Do 20.05.2015 r. na adres mailowy podany w zgłoszeniu przesłane zostaną zestawy zadań 

jednakowych dla każdego zgłoszonego zespołu. Zadania polegać będą na odnalezieniu                 

i odwiedzeniu określonych w zadaniu miejsc związanych z dawnymi mieszkańcami 

Włocławka (przedstawicielami społeczności niemieckiej) oraz znalezieniu odpowiedzi 

na postawione w zadaniu pytania. Zadania będą ułożone tak, by odpowiedź na zawarte w nich 

pytania mogła być udzielona tylko po wizycie w danym miejscu. 

4. 17.06.2015 r. zgłoszone zespoły biorą udział w quizie, którego pytania dotyczą wyłącznie 

zadań, o których mowa w punkcie IV. 3. Regulaminu.  

 

VI. WYŁONIENIE ZWYCIĘZCÓW. 

1. Odpowiedzi udzielane podczas quizu ocenia jury powołane przez organizatora. 

O zwycięstwie decydować będzie ilość punktów zdobyta w quizie. W przypadku zdobycia 

jednakowej liczby punktów przez więcej niż 1 zespół przygotowane zostaną pytania 

dodatkowe w celu wyłonienia I, II i III miejsca. 

2. Jury przyznaje nagrody główne za I, II i III miejsce. 

3. Decyzja jury jest ostateczna . 

 

Formularze zgłoszeniowe należy nadesłać lub złożyć osobiście w sekretariacie                        

w nieprzekraczalnym terminie 15 maja 2015 r. (decyduje data stempla pocztowego)  

pod adres: CKZiU, 87-800 Włocławek, ul. Nowomiejska 25. Wszelkich informacji na temat 

konkursu udziela doradca metodyczny ODN w CKZiU: Monika Eska–Kaszubowska  

(e-mail: monikaeska@wp.pl). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


