
Regulamin II Powiatowego Konkursu Wiedzy o Zabytkach

I. ORGANIZATORZY
1. Starostwo Powiatowe w Wieluniu.
2. Wieluńskie Towarzystwo Naukowe.

II. WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Uczestnikami  konkursu  są  uczniowie  szkół  ponadpodstawowych  z  terenu  powiatu
wieluńskiego.

2. Każdą szkołę ponadpodstawową reprezentuje zespół składający się z 3 uczniów.
3. Ustalenia zasad wyłaniania składu ww. zespołu oraz jego zgłoszenia do konkursu dokonuje

dyrektor szkoły.
4. Udział w konkursie jest nieodpłatny.
5. Zgłoszenia uczniów można dokonać do dnia  15.11.2021 r., przesyłając informację drogą

elektroniczną na adres: mmalicinska@powiat.wielun.pl .

III. PRZEBIEG KONKURSU

1. Konkurs zostanie przeprowadzony w dniu 24 listopada 2021 r. i rozpocznie się o godz. 1000.
2. Uczestnicy  konkursu  mają  obowiązek  stawić  się  w  Powiatowym  Młodzieżowym  Domu

Kultury i Sportu w Wieluniu o godz. 945.
3. Konkurs odbywa się w formie pracy zespołowej, podczas której uczestnicy odpowiadają na

pytania zamknięte i otwarte.
4. Pytania zostaną zaczerpnięte z następujących materiałów źródłowych:

1) Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U.
z 2021 r. poz. 710 ze zm. Poz. 954).

2) Stron internetowych gmin powiatu wieluńskiego.
3) Strony Zabytki Ziemi Wieluńskiej na portalu Facebook.pl.:

https://www.facebook.com/Zabytki-Ziemi-Wielu%C5%84skiej-188331725297079/
4) Strony internetowej Wieluńskiego Towarzystwa Naukowego:

http://www.wtn.wbi.d2.pl/01/index.html
5) Portalu Turystyki Aktywnej Ziemi Wieluńskiej:

http://www.turystyka.wielun.pl/pl/cms/artykuly/co_inspiruje/kulturalnie/historyczna/
6) Strony internetowej Zamki i pałace województwa łódzkiego:

http://www.zamkilodzkie.pl/
7) Regionalnego Katalogu Zabytków Województwa Łódzkiego:

http://www.kultura.lodz.pl/pl/poi/11017
8) Portalu turystycznego województwa łódzkiego:

http://guide.lodzkie.travel/
9) Strony internetowe Narodowego Instytutu Dziedzictwa:

https://www.nid.pl/pl/ .
5. Wygrywa  zespół,  który  zdobędzie  największą  liczbę  punktów  za  poprawnie  udzielone

odpowiedzi.
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6. Jeśli dwa zespoły uzyskają taką samą liczbę punktów w regulaminowym czasie konkursu,
zostanie przeprowadzona dogrywka pomiędzy tymi zespołami do momentu aż jeden z nich
obejmie prowadzenie różnicą co najmniej 2 punktów.

7. Po  części  konkursowej  uczestnicy  wysłuchają  okolicznościowego  wykładu  gościa
zaproszonego przez organizatorów.

8. Po wykładzie nastąpi ogłoszenie wyników i wręczenie nagród.

IV. CELE KONKURSU

1. Popularyzacja wiedzy z zakresu ochrony zabytków.
2. Rozbudzanie i  wzmacnianie wśród młodzieży szkół ponadpodstawowych zainteresowania

zabytkami ziemi wieluńskiej.
3. Zachęcenie młodzieży szkolnej do samodzielnego zwiedzania zabytków ziemi wieluńskiej.
4. Zaznajomienie  młodzieży  szkolnej  z  pracą  Narodowego  Instytutu  Dziedzictwa  oraz

Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

V. NAGRODY

1. Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymają dyplomy i upominki okolicznościowe. 
2. Trzy zespoły z największą liczbą punktów otrzymają nagrody rzeczowe.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Nad przebiegiem konkursu czuwa komisja konkursowa powołana przez organizatorów.
2. Do obowiązków komisji należy:

1) przeprowadzenie konkursu,
2) przedstawienie wyników,
3) przygotowanie protokołu z przebiegu konkursu,
4) zagwarantowanie bezstronności i samodzielności pracy zespołu.

3. Uwagi  i  wnioski  dotyczące  organizacji  i  przebiegu  konkursu  należy  kierować  do
organizatorów  w terminie  do  7  dni  od  dnia  ogłoszenia  wyników  konkursu  na  adres:
mmalicinska@powiat.wielun.pl .

4. Warunkiem przeprowadzenia konkursu jest zgłoszenie minimum 4 zespołów. 
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