Regulamin
XXVI edycji „Konkursu Wiedzy o Rudzie Śląskiej”

I. Organizatorem konkursu jest Muzeum Miejskie im. Maksymiliana Chroboka
w Rudzie Śląskiej.
II. Cele Konkursu:
1. Odkrywanie bogactwa lokalnego dziedzictwa kulturowego poprzez poznawanie
przeszłości miasta; uświadamianie europejskiego wymiaru tego dziedzictwa.
2. Rozbudzanie i rozwijanie zainteresowania dzieci i młodzieży swoim miastem, jego
przeszłością, środowiskiem geograficznym, kulturą i życiem gospodarczym i społecznym.
3. Popularyzacja wiedzy na temat ludzi wpisanych w historię miasta, wskazywanie wzorców
osobowych.
4. Kształtowanie poczucia więzi regionalnej poprzez upowszechnianie wiedzy o małej
ojczyźnie.
III. Warunki Konkursu:
1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów: klas VI-VIII szkół podstawowych i szkół
ponadpodstawowych
2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie pisemnego zgłoszenia szkoły na
adres Muzeum Miejskiego im. M.Chroboka do dnia 21 października 2022 roku. Zgłoszenia
można również przesyłać także drogą mailową na adres info@muzeum.rsl.pl.
3. Każda szkoła może być reprezentowana przez jedną trzyosobową drużynę.
4. Dla zwycięzców przewidziane są nagrody rzeczowe.

IV. Przebieg konkursu:
1. Konkurs będzie rozgrywany w dwóch kategoriach wiekowych:
I – uczniowie klas VI-VIII szkół podstawowych
II – uczniowie szkół ponadpodstawowych
2. Konkurs odbędzie się w dwóch etapach:
I etap: pisemne rozwiązywanie testów przez drużyny reprezentujące szkoły.
W każdej z kategorii wiekowych wyłonione zostaną trzy najlepsze drużyny, które przejdą do
II etapu. W razie uzyskania identycznej liczby punktów przez uczestniczące w konkursie
zespołu jury przeprowadzi dodatkowe eliminacje w celu wyłonienia finalistów
II etap: w ramach etapu trzeba będzie odpowiedzieć na serię pytań. Odpowiedzi będzie
udzielał jeden przedstawiciel drużyny.
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V. Literatura
1. Opracowanie zbiorowe, Przewodnik historyczny po Rudzie Śląskiej, Ruda Śląska 2019
2. Opracowanie zbiorowe pod red. Jerzego Horwata: W pana Dworakowym rudzkim
kalejdoskopie historycznym, Ruda Śląska 1994.
3. Plan Rudy Śląskiej
4. J. Gluch, Moja Ruda, Ruda Śląska 2002.
5. A. Kubajak: Ruda Śląska przyroda miasta, Krzeszowice 2002.
6. Praca zbiorowa, Sztuka sakralna Rudy Śląskiej, Ruda Śląska 2005.
7. Praca zbiorowa, Osoby godne przypomnienia, Ruda Śląska 2007.
8. Praca zbiorowa, Karol Godula w 160. w rocznicę śmierci, Ruda Śląska 2012.
9. Praca zbiorowa, Materiały do dziejów Rudy Śląskiej, Ruda Śląska 2007.
10. A.Ratka, Ruda Śląska 1295-1995, Ruda Śląska 1995.
11. P. Greiner, A. Złoty, Ruda Śląska w dawnej kartografii, Katowice 2006.
12. D. Świtała-Trybek, J.Świtała-Mastalerz: Czarne anioły, tajemnicze lwy, magiczny kamień ...
Podania ludowe z Rudy Śląskiej. Ruda Śląska 2005.
13. Rudzki Rocznik Muzealny
14. Rudzka mAPPka (strona www.rudzkamappka.pl oraz darmowa aplikacja mobilna do
pobrania w Sklepie Play i Apple Store)

VI. Terminy:
Składanie zgłoszeń do dnia 21 października 2022 roku
I etap:
uczniowie szkół podstawowych:
uczniowie szkół ponadpodstawowych:

28.10.2022 r., godzina 9ºº
28.10.2022 r., godzina 10ºº

II etap:
uczniowie szkół podstawowych:
uczniowie szkół ponadpodstawowych:

25.11. 2022 r., godzina 9ºº
25.11. 2022 r., godzina 10ºº

Finał – wręczenie nagród:

25.11. 2022 r., godzina 11ºº

Konkurs odbędzie się w siedzibie Muzeum Miejskiego im. Maksymiliana Chroboka
w Rudzie Śląskiej - Rudzie przy ul. Wolności 26.
Organizator zapewnia sobie możliwość odwołania Konkursu, w sytuacji gdy nie zgłosi się
odpowiednia liczba zespołów (minimum trzy w każdej kategorii wiekowej)
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KARTA ZGŁOSZENIA
XXVI Konkurs Wiedzy o Rudzie Śląskiej

Nazwiska i imiona uczestników konkursu

.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
Nazwa placówki, adres i nr telefonu

.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
e mail.............................................................................................................................

Imię i nazwisko opiekuna:

....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
Oświadczenie
Ja, niżej podpisany/a, oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem konkursu i akceptuję jego treść.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora przekazanych przeze mnie danych osobowych
uczestników konkursu oraz umieszczenie ich w bazie danych, stworzonej dla celów marketingowych konkursu,
a także ich dalsze przekształcanie w przyszłości. Przyjmuję do wiadomości, iż dane osobowe przetwarzane są
przez Organizatora w celach marketingowych i mogą być udostępnione tylko i wyłącznie podmiotom
współpracującym z Organizatorem, a także iż jestem uprawniony do wglądu do swoich danych oraz ich
aktualizacji. Dane osobowe podaję dobrowolnie oraz wyrażam zgodę na przesyłanie mi informacji i materiałów
marketingowych Organizatora konkursu. Zgadzam się na wykorzystanie materiałów (zdjęć, prac)
w celach promocji i reklamy imprezy.

........................................................................
data i podpis opiekuna grupy
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