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REGULAMIN KONKURSU WIEDZY O GMINIE SĘDZIEJOWICE 

„ JA I MOJA SPOŁECZNOŚĆ ” 

Na terenie gminy Sędziejowice znajduje się Park Krajobrazowy Międzyrzecza Warty i Widawki, 

kilka rezerwatów przyrody i wiele pomników przyrody. Naturalne piękno przyrody naszego regionu  

w połączeniu z cennymi zabytkami i innymi obiektami (sakralnymi, kulturowymi, itp.) oraz bogatą 

historią sięgającą XII wieku, to doskonała okazja na poznanie walorów historyczno-geograficznych 

gminy Sędziejowice. 

§  1 Organizator 

Towarzystwo Społeczno – Kulturalne Gminy Sędziejowice. 

 

§ 2 Patronat 

Marszałek Województwa Łódzkiego. 

§  3 Informacje ogólne 

1. Miejsce konkursu – Zespół Szkół Rolniczych w Sędziejowicach im. Władysława Grabskiego. 

2. Termin - 18.06. 2021r. godz. 10.00 – 12.00. 

3. Nad przebiegiem konkursu czuwać będzie Jury powołane przez Organizatora. 

4. Konkurs przeprowadzony będzie z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego. 

 

§  4 Cele konkursu 

1. Rozbudzenie zainteresowań Ziemią Sędziejowicką, jej historią, tradycjami i walorami 

turystycznymi. 

2. Promowanie wiedzy o samorządzie terytorialnym. 

3. Bliższe poznanie swojej małej ojczyzny. 

4. Poszanowanie dla dorobku kulturalnego regionu. 

5. Pogłębianie zainteresowań uczniów tematyką historyczną, etnograficzną, regionalną. 

6. Promowanie gminy Sędziejowice. 

7. Integracja społeczności lokalnej. 

8. Zdrowa i honorowa rywalizacja uczestników. 

 

§  5 Tematyka konkursu 
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1. Historia Sędziejowic i gminy Sędziejowice ( Sędziejowice dawniej, a dziś ) oraz ślady wydarzeń 

historycznych w naszym regionie na przestrzeni wieków (powstanie styczniowe, I i II wojna 

światowa). 

2. Warunki przyrodnicze gminy Sędziejowice, ochrona przyrody. 

3. Znajomość mapy administracyjnej i turystycznej gminy. 

4. Gospodarka (przemysł, usługi, rolnictwo, komunikacja, turystyka). 

5. Kultura, oświata i sport (szkoły, placówki kulturalne, organizacje społeczne, lokalne tradycje, 

sylwetki ludzi zasłużonych dla regionu lub sławnych pochodzących z tego regionu, zabytki 

architektury). 

6. Funkcjonowanie samorządu terytorialnego, znajomość najważniejszych instytucji gminy. 

7. Podstawowe informacje o gminach ościennych i powiecie łaskim oraz województwie łódzkim 

( władza, herby, położenie na mapie itp. ) 

 

§ 6 Uczestnicy 

1. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych – klasy VII – VIII i uczniów szkół 

średnich. 

2. Każdą ze szkół reprezentuje max 3 uczestników. 

 

§ 7 Zgłoszenie uczestników. 

1. Opiekunowie uczestników wymienionych w § 6 proszeni są o zgłoszenie chęci uczestnictwa  

w konkursie na adres e – mail koordynatora konkursu Pana Roberta Stankiewicza: 

robert.stankiewicz6@wp.pl ( tel. 698499497 ) do 9 czerwca 2021r. 

2. Proszę o przesłanie załącznika nr 2 na wyżej wymienione adresy. 

3. W dniu konkursu opiekunowie uczestników zobowiązani są przekazać koordynatorowi 

konkursu wypełniony załącznik nr 3. 

 

§ 8 Forma i przebieg konkursu 

1. Każdą szkołę reprezentuje max 3 uczniów. 

2. Konkurs jest 2 etapowy. Na początek uczestnicy rozwiązują test składający się z 30 

zamkniętych  pytań dotyczących gminy Sędziejowice. 

mailto:robert.stankiewicz6@wp.pl
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3. Na rozwiązanie testu uczestnicy mają 30 minut 

4. Wyłonione przez organizatora Jury sprawdza poprawność odpowiedzi oraz czuwa nad 

prawidłowym przebiegiem konkursu.  

5. Po zakończeniu Jury podliczy punkty dla każdego uczestnika. Liczba punktów decyduje o 

wejściu do ścisłego finału. 

6. Do finału przechodzi 5 uczestników z najwyższą liczbą punktów. 

7. Finał rozgrywany będzie na podobnych zasadach jak znany teleturniej „ 1 z 10 „. 

8. Organizator wyłania 3 laureatów w dniu konkursu. 

9. Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu konkursu, natomiast wręczenie nagród ze względu na 

planowaną wizytę władz województwa łódzkiego odbędzie w późniejszym terminie, o którym 

nagrodzeni zostaną poinformowani. 

 

 

§  9 Nagrody 

1. Laureaci trzech pierwszych miejsc, nagrodzeni zostaną nagrodami rzeczowymi. 

2. Każdy uczestnik otrzyma dyplom i upominki za udział w konkursie. 

 

 

§  10 Postanowienia końcowe. 

1. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu. 

2. Wzięcie udziału w konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie  

i przetwarzanie danych osobowych Uczestnika przez Organizatora w celach związanych  

z przeprowadzeniem konkursu, a także opublikowanie imienia, nazwiska i wizerunku 

uczestnika na stronach internetowych oraz materiałach informacyjnych i promocyjnych. 

3. Dane osobowe Uczestników Konkursu przetwarzane będą przy zachowaniu zasad określonych 

w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 922). 

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie uniemożliwia udział  

w Konkursie. Każdy uczestnik Konkursu posiada prawo wglądu do swoich danych osobowych 

oraz do ich poprawiania. 

5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie decyduje Organizator. 
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6. Organizator informuje, iż dane osobowe laureata konkursu (imię i nazwisko) zostaną 

opublikowane 

7.  Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu w przypadku kiedy zgłosi się 

nieodpowiednia liczba uczestników. 

8. Informacje o konkursie można uzyskać pod numerem telefonu – 698499497 ( Robert 

Stankiewicz ) 

9. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu, jak 

również decydowania w sprawach nim nie uregulowanych i wprowadzeniu ewentualnych 

zmian. 

 

 

Załącznik nr 1 

do Regulaminu Konkursu Wiedzy o Gminie Sędziejowice. 

 

Literatura 

 

1. 1863 – 2013 Gmina Sędziejowice w 150. Rocznicę Powstania Styczniowego  

– wydawca: Gminna Biblioteka Publiczna. 

2. Dolina rzeki Grabi. Rzeka możliwości, folder turystyczny; tekst – Przemysław Szadkowski 

(dostępny w całości na stronie: www.dolinagrabi.pl) – zakładka „Ulotki Questowe – gmina 

Sędziejowice. 

3. Strona internetowa: http://stara.gminasedziejowice.eu/index.php/historia  

4. Strona internetowa: http://www2.lodzkie.travel/?kat=gminy&id=03032  

5. Strona internetowa: 

http://www.dolinarzekigrabi.home.pl/baza/index.php?option=com_content&view=article&i

d=236&Itemid=255  

6. Strona internetowa: https://pl.wikipedia.org/wiki/S%C4%99dziejowice_(gmina)  

7. Strona internetowa: 

https://pl.wikipedia.org/wiki/S%C4%99dziejowice_(wojew%C3%B3dztwo_%C5%82%C3%B3d

zkie)  

8. Strona internetowa: www.questingbiblioteka.gminasedziejowice.eu    

 

 

 

 

 

 

http://www.dolinagrabi.pl/
http://stara.gminasedziejowice.eu/index.php/historia
http://www2.lodzkie.travel/?kat=gminy&id=03032
http://www.dolinarzekigrabi.home.pl/baza/index.php?option=com_content&view=article&id=236&Itemid=255
http://www.dolinarzekigrabi.home.pl/baza/index.php?option=com_content&view=article&id=236&Itemid=255
https://pl.wikipedia.org/wiki/S%C4%99dziejowice_(gmina)
https://pl.wikipedia.org/wiki/S%C4%99dziejowice_(wojew%C3%B3dztwo_%C5%82%C3%B3dzkie)
https://pl.wikipedia.org/wiki/S%C4%99dziejowice_(wojew%C3%B3dztwo_%C5%82%C3%B3dzkie)
http://www.questingbiblioteka.gminasedziejowice.eu/
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Załącznik nr 2 

do Regulaminu Konkursu Wiedzy o Gminie Sędziejowice 

 

 

Formularz zgłoszenia uczestników 

 

Pełna nazwa szkoły: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Telefon szkoły: …....................................................................................................................................... 

 

Imię i nazwisko opiekuna ( tel. Kontaktowy ) 

……………………………………………………………………............................................................................................

................................................................................................................................................................... 

 

Uczestnicy (imię, nazwisko, klasa)  

 

1………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

2………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

3………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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Załącznik nr 3 

do Regulaminu Konkursu Wiedzy o Gminie Sędziejowice 

 

 

 

Ja, niżej podpisany/a ……………………………...…………………………....……………………………………………………………, 

(imię i nazwisko) 

 

zamieszkały/a ………………..…………………………………..……….……………………………………………………………………… 

(adres) 

 

1. Oświadczam, że zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r.) 

a) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego 

 

dziecka .......................................………………………...................................................................................... 

(imię i nazwisko) 

 

Ucznia ....................................................................................................................................................... 

(nazwa szkoły) 

 

do celów związanych z jego udziałem w konkursie wiedzy o Gminie Sędziejowice. 

 

……………………………………………….. 

Podpis 

 

b) wyrażam zgodę na publikowanie zdjęć mojego dziecka na stronach internetowych oraz w innych 

mediach publicznych promujących konkurs i jego Organizatora. 

 

……………………………………………….. 

Podpis 

 

2. Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z regulaminem konkursu i akceptuję jego 

postanowienia. 

 

……………………………………………….. 

Podpis 

 


