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*

CELE
1. Rozbudzanie zainteresowań historią, kulturą i tradycją regionu ;
2. Kształtowanie umiejętności samodzielnego dochodzenia do wiedzy;
3. Kształtowanie poczucia tożsamości regionalnej;
4. Popularyzacja kultury kurpiowskiej;
5. Stworzenie uczniom możliwości sprawdzenia własnej wiedzy o regionie;
6. Tworzenie więzi i nawiązywanie współpracy pomiędzy uczniami, nauczycielami,
szkołami, jednostkami samorządowymi i innych placówkami z terenu Kurpiów;
7. Uczenie rywalizacji i współzawodnictwa w kategorii indywidualnej i drużynowej.

ADRESACI
Uczniowie szkół średnich z regionu kurpiowskiego.
UCZESTNICTWO
1. Warunkiem uczestnictwa w Olimpiadzie jest zgłoszenie danej szkoły przez szkolnego
opiekuna konkursu do dnia 30 października 2019 r. poprzez wysłanie Karty Zgłoszeniowej
(zał. nr 1). Adres zgłoszenia: Związek Kurpiów, ul. Świętokrzyska 2, 07-410 Ostrołęka,
e - mail: biuro@kurpie.org, tel. 29 764 58 30.
2. Każda szkoła zgłasza zespół złożony z trzech uczniów. Olimpiada odbywa się
w kategorii zespołowej i indywidualnej.
3. Miejsce przeprowadzenia Olimpiady: Zespół Szkół Zawodowych nr 4 im. Adama
Chętnika w Ostrołęce.
4. Termin przeprowadzenia finału Olimpiady: 25.11 – 13.12. 2019.
5. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród: w dniu Olimpiady.
6. Uczestnicy wraz z opiekunem przybywają do siedziby Zespołu Szkół Zawodowych nr 4

im. Adama Chętnika w Ostrołęce w wyznaczonym przez Organizatora dniu na koszt
własny.
ZADANIA KONKURSOWE I ZASADY OCENIANIA
1. Za ocenę odpowiedzi odpowiedzialna jest Komisja Konkursowa powołana przez
Organizatora;
2. Pytania konkursowe mają charakter teoretyczny. Sporządzone są na podstawie
literatury załączonej do niniejszego Regulaminu (zał. nr 2);
3. Olimpiada składać się będzie z części testowej oraz ustnej.
W części testowej biorą udział wszyscy uczestnicy. Na jej podstawie zostanie wyłoniony
zwycięzca w kategorii indywidualnej spośród uczniów oraz trzy zespoły szkolne do części
finałowej ustnej. Część pisemna i ustna zostanie przeprowadzona w tym samym dniu.
4. Decyzje podjęte przez Komisję Konkursową, dotyczące przyznania miejsc, punktów,
wyróżnień i nagród są ostateczne;
5. W kwestiach nieobjętych niniejszym Regulaminem sytuacje sporne rozstrzyga
Organizator.
KOMISJA KONKURSOWA
Do zadań Komisji Konkursowej należy:
1. Opracowanie pytań konkursowych;
2. Ocena konkursu i wyłonienie zwycięzców;
3. Powiadomienie uczestników o wynikach;
4. Zabezpieczenie samodzielności pracy uczniów w trakcie zawodów finałowych;
5. Wydanie uczestnikom zaświadczeń o udziale w Olimpiadzie i zdobytym miejscu,
wręczenie dyplomów i nagród.
WYRÓŻNIENIA I NAGRODY
1. Na podstawie wyników Komisja Konkursowa wyłania laureatów, którzy otrzymują
dyplomy i nagrody rzeczowe.
2. Komisja może przyznać wyróżnienia i upominki dla uczestników, którzy nie
zostali laureatami, ale wykazali się dużą wiedzą o regionie.
3. Dla wszystkich uczestników, przewidziane są dyplomy oraz podziękowania za udział w

* „Objęcie patronatem niniejszego konkursu przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty nie oznacza wpisania tego przedsięwzięcia w wykaz zawodów
wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być
wymienione na świadectwie ukończenia szkoły".

