
     XII  Konkurs Wiedzy Krajoznawczej  

       o Regionie Świętokrzyskim 
 

                      „MOJA MAŁA OJCZYZNA” 
 

 

 

 

1. Organizatorem konkursu jest III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi  

im. C.K. Norwida w Kielcach. 

2. Celem konkursu jest rozwinięcie zainteresowań Ziemią Świętokrzyską, jej tradycjami, kulturą, 

zabytkami, walorami turystycznymi i krajobrazowymi oraz kształtowanie wrażliwości ekolo-

gicznej. 

3. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół średnich z terenu województwa świętokrzy-

skiego. 

4. Zgłoszenia do konkursu będą przyjmowane w terminie do 9.03.2012 r. w sekretariacie szkoły 

faksem, pocztą e-mail lub osobiście. 

Zgłoszenie powinno zawierać nazwiska, imiona oraz klasę do której uczęszczają zawodnicy, 

nazwisko i imię nauczyciela – opiekuna drużyny, nazwę, adres i telefon szkoły. Zgłoszenie po-

winno być też potwierdzone pieczątką szkoły i podpisem dyrekcji bądź opiekuna drużyny. 

Prosimy o wpisanie e-maila szkoły. 

5. Drużyna szkolna składa się z dwóch uczniów danej szkoły. 

6.  Konkurs odbędzie się w dniu 28.03.2012 r. o godzinie 10.00 w III LO im. C.K. Norwida w Kiel-

cach, ul. Jagiellońska 4. Przyjazd uczestników z opiekunami na godz. 9.30. 

7. Eliminacje będą miały formę testu, który będą rozwiązywać samodzielnie członkowie druży-

ny. O przejściu do finału zadecyduje ilość punktów uzyskanych przez drużynę w teście. 

8. Do finału zostanie zakwalifikowanych 4 drużyny, które uzyskały największą ilość punktów wy-

łączając kolejne drużyny reprezentujące tą samą szkołę. 

9. Do finału, jako piąta – wchodzi także jedna drużyna z III LO, ta która z testu uzyska największą 

liczbę punktów. 

10. Finał zostanie rozegrany tego samego dnia zaraz po ogłoszeniu wyników eliminacji. 

11. W finale drużyny będą odpowiadać na pytania dotyczące znajomości województwa święto-

krzyskiego w zakresie: kultury, historii, zabytków, ochrony przyrody, turystyki oraz zagadnień 

ekologicznych, jak tez rozpoznawać na slajdach rośliny, zwierzęta, panoramy, góry, zabytki 

itp. i wykonywać inne zadania przygotowane przez organizatorów. 

12. Zmagania konkursowe oceniać będzie jury powołane przez organizatorów, złożone ze 

znawców regionu i problematyki ekologicznej. 

13. Dla uczestników przewidziano nagrody, o podziale których zdecyduje jury i organizatorzy. 

14. Przyjazd na konkurs uczestnicy i opiekunowie pokrywają we własnym zakresie. 

15. Zgłoszenia do udziału w konkursie prosimy kierować do sekretariatu 
                                    

                                   III Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi 

im. Cypriana Kamila Norwida   

25 – 613 Kielce  ul. Jagiellońska 4 

tel. 368 – 46 – 48    fax. 368 – 46 – 49 

e-mail:  3lo@3lo.kielce.pl 

www: www.3lo.kielce.pl 

16. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy od organizatorów. 
 

SERDECZNIE  ZAPRASZAMY 

         Organizatorzy                                                                       Dyrektor szkoły                                                                      
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