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V MIKOŁAJKOWY KONKURS KRAJOZNAWCZO- HISTORYCZNY 

„Szlakiem głogowskich zabytków i pomników” 

REGULAMIN 

 

1. Cele konkursu: 

- kształtowanie tożsamości regionalnej i narodowej 

- kształcenie uczuć patriotycznych i szacunku do małej ojczyzny 

- popularyzowanie i pogłębianie wiedzy o mieście, jego przeszłości  

i współczesności 

- integrowanie uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych 

 

2. Charakter konkursu: 

- konkurs adresowany jest do wszystkich uczniów szkół podstawowych (klasy 

siódme, ósme i trzecie gimnazjum) i ponadpodstawowych powiatu 

głogowskiego 

- każda szkoła w drodze eliminacji powinna wyłonić 2-osobową drużynę 

- eliminacje szkolne przeprowadzają nauczyciele przedmiotu w dowolnej formie  

i w dogodnym dla siebie terminie 

 

3. Organizatorzy konkursu -  Zespół Szkół Przyrodniczych i Branżowych w Głogowie 

                                            PCPPP i DN w Głogowie  

                                                   

 

4. Termin i miejsce konkursu: 12 grudnia  2018 r. o godz.1100 ,  

Zespół Szkół Przyrodniczych i Branżowych w Głogowie,  

      ul. Folwarczna 55 

 

5. Warunek uczestnictwa: 

Przesłanie zgłoszenia pocztą elektroniczną  na adres rogowskaiwona@o2.pl  

w terminie do 3 grudnia  2018 r.  

 

6. Przebieg konkursu: 

- test pisemny 

- praca z planem miasta 

- rozpoznawanie obiektów zabytkowych na podstawie zdjęć 

 

7. Zakres tematyczny konkursu: pomniki i zabytki Głogowa. 

http://www.pcpppidn.eu/
mailto:rogowskaiwona@o2.pl
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8. Wymaga się, aby uczniowie mieli ze sobą przybory do pisania. 

 

9. Przewodniczącym komisji konkursowej jest dyrektor szkoły. 

 

10. Rozstrzygnięcie konkursu, wyłonienie zwycięzców i wręczenie nagród laureatom 

odbędzie się 12 grudnia 2018 r. do  godz. 1400 . 

 

11. Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem rozstrzyga przewodniczący komisji 

konkursowej. 

 

12. Literatura: 

 

Pomniki Głogowa, Jadwiga Serafin 

Wędrówki po dawnym Głogowie, Janusz Chutkowski 

Głogów przewodnik, Antoni Bok 

Głogów w XX wieku, Janusz Chutkowski 
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