Konkurs wiedzy o Cittaslow, czyli
„O Cittaslow pytanie i odpowiadasz na nie…”
REGULAMIN

Organizatorzy:
Burmistrz Lidzbarka Maciej Sitarek
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Lidzbarku
Miejsce i termin konkursu:
29 września, godz. 11:00, sala widowiskowa Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Lidzbarku.
Cele konkursu:
1. Rozwijanie zainteresowania tematyką Cittaslow.
2. Pogłębienie wiedzy na temat historii i współczesności Cittaslow,
3. Rozwijanie umiejętności poszukiwania informacji i prezentowania swojej wiedzy na temat idei
Cittaslow.
4. Rozwijanie umiejętności współzawodnictwa.
5. Doskonalenie umiejętności poszukiwania, porządkowania i wykorzystania informacji
z różnych źródeł.
6. Celebrowanie jubileuszu 15-lecia Polskiej Krajowej Sieci Miast Cittaslow.
Warunki uczestnictwa:
Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych z terenu miasta i gminy Lidzbark.
W konkursie może wziąć udział tylko jeden zespół uczniowski ze szkoły ( po jednym zespole w każdej
kategorii ).
Opiekunem każdej drużyny jest nauczyciel lub opiekun tej placówki. Zespół uczniów może liczyć
maksymalnie 3 osoby.
Warunkiem uczestnictwa jest dostarczenie karty zgłoszenia, stanowiącej załącznik do niniejszego
regulaminu, w formie elektronicznej, w terminie do 23 września 2022 r., na adres: mgok@lidzbark.pl
Kategorie wiekowe:
- kategoria klas IV – VI
- kategoria klas VII – VIII.
Przebieg konkursu
Dla uczestników konkursu będzie przygotowana pula pytań, dotyczących idei i historii Cittaslow oraz
wydarzeń, które miały miejsce w naszym mieście przynależącym do sieci. Potrzebne informacje
można znaleźć na podanych stronach interne; https://lente-magazyn.com/miasta-niespieszne-czylicittaslow/; http://www.lidzbark.pl/lidzbark-przyjety-do-cittaslow/ ; http://cittaslowpolska.pl;
ponadlokalny-program-rewitalizacji-sieci-miast-cittaslow.pdf

Przed rozpoczęciem konkursu drużyny losują numery, według których ustali się kolejność
odpowiedzi. Drużyny wybierają numery pytań. Za każdą prawidłową odpowiedź uczestnik otrzymuje
1 punkt, za brak odpowiedzi lub odpowiedź błędną - zero punktów. Brak dobrej odpowiedzi daje
szansę następnej w kolejności drużynie, na uzyskanie dodatkowych punktów, jeśli udzielą
prawidłowej odpowiedzi. Drużyna ma prawo do konsultacji, która nie może przekroczyć limitu czasu
30 sekund. Na pytanie odpowiada jedna osoba z zespołu. W czasie trwania konkursu uczestnicy nie
mogą korzystać z pomocy naukowych, elektronicznego sprzętu służącego do gromadzenia lub
przekazywania danych. Do weryfikacji odpowiedzi uczestników konkursu, będzie powołana specjalna
komisja.
Laureatami konkursu zostają trzy drużyny, które zdobyły największą liczbę punktów. Zwycięskie
zespoły otrzymują statuetki, a uczestnicy nagrody rzeczowe.
Postanowienia końcowe
Uczestnicy pokrywają koszty dojazdu i ubezpieczenia.
Biorąc udział w konkursie uczestnicy akceptują zasady ujęte w regulaminie.
Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
Zgłoszone prace do konkursu nie będą zwracane.
Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad konkursu rozstrzyga Organizator.

