KONKURS

"DZIEJE KRAKOWA W CZASIE
WIELKIEJ WOJNY. GRA MIEJSKA”

1. Organizatorem Konkursu jest Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krakowie
we współpracy z Towarzystwem Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich Oddział
w Krakowie.

2. Cele:
Konkurs ma charakter interdyscyplinarny i jego celem jest:
a) kształtowanie patriotycznych postaw uczniów poprzez poznawanie dziedzictwa kultury
i historii swojego regionu;
b) wzbogacenie wiedzy z zakresu historii Krakowa, życia codziennego jego mieszkańców
w okresie I wojny światowej;
c) wzmacnianie szacunku dla dóbr kultury i sztuki oraz historii Polski;
d) kształcenie umiejętności pracy zespołowej, czytania tekstów ikonicznych
oraz wykorzystania informacji.

3. Terminy:
a) Konkurs rozgrywa się w dwóch terminach: 20 maja i 27 maja 2015 r.;
b) rejestracja zgłoszeń o przystąpieniu do Konkursu: od 1 do 16 kwietnia 2015 r.
W przypadku dużego zainteresowania decyduje kolejność zgłoszeń;
c) roztrzygnięcie Konkursu i ogłoszenie finalistów odbywa się w dniu organizacji gry,
tj. odpowiednio 20 maja i 27 maja 2015 r.;

4. Uczestnicy:
W Konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas 4-6 szkół podstawowych województwa
małopolskiego. Każda szkoła może zgłosić się do Konkursu tylko jeden raz i jeden zespół,
składający się z grupy liczącej od 3 do 5 uczniów i 1 opiekuna.

5. Miejsce i czas:
Kraków, 20 lub 27 maja 2015 (środy).
Zbiórka i rozpoczęcie Konkursu – godz. 9.00 w Gmachu Głównym Muzeum Narodowego
w Krakowie, al. 3 Maja 1. Obecność drużyn i nauczycieli opiekunów obowiązkowa.
Prosimy o punktualność i stawienie się drużyn w komplecie.
Powrót do Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej (al. M.F. Focha 39) i finał Konkursu –
12.30
Konkurs rozgrywa się na terenie ograniczonym: al. 3 Maja, al. Marszałka F. Focha, Rynek
Główny.

6. Zasady gry i wyłaniania zwycięzców:
a) Kadrą prowadzącą Konkurs są nauczyciele bibliotekarze PBW i pracownicy Muzeum
Narodowego obecni na punktach kontrolnych gry, posiadający koszulki odblaskowe
i identyfikatory.
b) Motywem przewodnim jest udział w ważnych wydarzeniach politycznych, społecznych
i kulturalnych oblężonego Krakowa – akcji „złoto za żelazo”, zbiórce materiałów

na odbudowę gospodarczą, pomocy sanitarnej poszkodowanym, organizacji aprowizacyjnej
ewakuowanym, ochronie dóbr kultury oraz redagowaniu gazety codziennej.
Zespoły uczniowskie, wyposażone w instrukcje, przy kolejnych punktach gry wykonują
określone zadania wykazując się wiedzą historyczną, umiejętnością pracy zespołowej
i twórczego myślenia.
c) Warunkiem ukończenia gry jest dotarcie do wszystkich punktów gry według wyznaczonej
w instrukcji kolejności, udział w rozwiązywaniu problemów i zadań otrzymanych na trasie
od nauczycieli PBW i dostarczenie Szefowi Sztabu Twierdzy Kraków reskryptu wydanego
przez Magistrat. Zwycięża zespół, który zdobędzie największą ilość punktów. Czas wymarszu
nie jest punktowany.
d) W przypadku zdobycia tej samej liczby punktów przez różne zespoły przeprowadzona
będzie dogrywka w siedzibie organizatora po zakończeniu wymarszu wszystkich zespołów.

7. Komisja Konkursowa po podliczeniu punktów wyłania zwycięski zespół.
8. Werdykt Komisji Konkursowej jest ostateczny.
9. Ćwiczenia i pytania konkursowe obejmują wiedzę o życiu codziennym, kulturalnym
politycznym w Krakowie w latach 1914-1918. Podstawowym źródłem informacji jest
specjalnie przygotowany materiał dla uczniów i nauczycieli na platformie e-learningowej
PBW pt. "Twierdza Kraków. Dzieje Krakowa w czasie Wielkiej Wojny" .

10. Warunki uczestnictwa:
a) Zgłoszenie do Konkursu następuje po wypełnieniu karty zgłoszenia on-line zamieszczonej
na stronie internetowej organizatora (PBW) w dn. 1 - 16 kwietnia.
b) Dostarczenie, najpóźniej w dniu Konkursu, pisemnej zgody rodziców lub opiekunów
na udział uczniów w grze miejskiej według załączonego wzoru (zał. 1).
c) Obecność opiekuna grupy zgłoszonego przez szkołę w składzie zespołu, na każdym etapie
gry.
d) Opiekun grupy powinien posiadać telefon komórkowy, umożliwiający skontaktowanie się
z Szefem Sztabu Twierdzy Kraków w razie zaistnienia takiej potrzeby.

11. Bezpieczeństwo:
a) Gra odbywa się przy nieograniczonym ruchu drogowym.
b) Wszyscy członkowie zespołów powinni poruszać się tylko i wyłącznie po chodnikach
i przestrzegać zasad ruchu pieszych.

12. Nagrody:
a) Niespodzianki dla uczniów ufundowane przez PBW oraz instytucje wspomagające.
b) Uczestnicy gry mają zapewniony poczęstunek.

13. Postanowienia końcowe:
a) Uczestnicy Konkursu zobowiązani są do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
b) Za szkody wynikłe wobec uczestników i osób trzecich Organizator nie odpowiada.
c) Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu bez podania przyczyn
oraz do zmian organizacyjnych z powodu niesprzyjających warunków pogodowych.

Załącznik nr 1

Oświadczenie

1. Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka

……………………………………………….………………….........................................................
(Imię i nazwisko dziecka)
w Konkursie „Dzieje Krakowa w czasie Wielkiej Wojny. Gra miejska”
organizowanego przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Krakowie oraz Towarzystwo
Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich Oddział w Krakowie.
2. Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem konkursu i w pełni akceptuję jego warunki.
3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka przez Pedagogiczną
Bibliotekę Wojewódzką w Krakowie oraz Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół
Polskich Oddział w Krakowie w celach informacyjnych i w zakresie związanym z organizacją
i przeprowadzeniem Konkursu Dzieje Krakowa w czasie Wielkiej Wojny zgodnie przepisami
ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926
z późniejszymi zmianami). Jednocześnie oświadczam, że przekazanie danych jest
dobrowolne oraz że jestem świadomy faktu, że przysługuje mi prawo wglądu
w dane, prawo do ich poprawiania oraz do wniesienia żądania zaprzestania ich
wykorzystywania, jak i do sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
4. Wyrażam zgodę na utrwalenie i rozpowszechnienie wizerunku mojego dziecka w zakresie
związanym z powyższym Konkursem, a w szczególności do umieszczenia go na stronach
internetowych PBW w Krakowie i TNBSP.

................…………………………………………………………….
(Data i podpis rodzica lub opiekuna prawnego )

