
Regulamin 
I Konkursu Wiedzy o Mieście Zduńska Wola

w roku szkolnym 2013/2014

Organizatorzy Konkursu
§1

1. Organizatorem konkursu jest: Towarzystwo Przyjaciół Zduńskiej Woli, 
współorganizatorem Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,Lokator”.

2. Konkurs został objęty honorowym patronatem: 
Prezydenta Miasta Zduńska Wola i Starosty Zduńskowolskiego 

3. Patronat  prasowy:
• Dziennik Łódzki
• Telewizja Kablowa ZW Media

Uczestnicy Konkursu
§2

Uczestnikami konkursu są wszyscy uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych  
z terenu Zduńskiej Woli. 
Konkurs ma charakter dobrowolny. 

Cele Konkursu
§3

1. Usystematyzowanie i zwiększenie wiedzy na temat historii miasta Zduńska Wola,
2. Kształtowanie poczucia własnej tożsamości,
3. Kształtowanie postaw obywatelskich, 
4. Rozwijanie zainteresowań regionem, jego historią i tradycją, 
5. Kształtowanie pozytywnego wizerunku miasta, 
6. Rozwijanie zdolności i zainteresowań uczniów. 

Zakres tematyczny
§4

Konkurs  przeprowadza  się  w  dwóch  kategoriach  wiekowych  –  dla  uczniów  szkół 
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. 
Wiodącym  tematem  konkursu  są  wydarzenia  historyczne  rozgrywające  się  na  terenie 
Zduńskiej Woli na przestrzeni lat 1394 – 2013. 
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Dla uczniów szkół gimnazjalnych zalecane jest zapoznanie się z niżej wymienioną literaturą:

1. Kościan T., Kalendarium Zduńskiej Woli, Zduńska Wola 1995. 

2. Kozłowski J., Opowieści z miasta nad Brodnią, Zduńska Wola 2010. 

3. Poradowski R., Zduńska Wola i okolice, Zduńska Wola 1984. 

4. Śmiałowski J., Ruch oporu w Karsznicach, Zduńska Wola 1985. 

5. http://www.smlokator.pl/strona,historia.html  

6. http://gallen.republika.pl/  

7. http://www.zdunskawola.pl/www/portal?id=57830  

Dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych do konkursu obowiązuje następująca literatura:

1. Kościan T., Kalendarium Zduńskiej Woli, Zduńska Wola 1995. 

2. Kozłowski J., Opowieści z miasta nad Brodnią, Zduńska Wola 2010. 

3. Na Sieradzkich Szlakach, 1999, nr 1.

4. Poradowski R., Zduńska Wola i okolice, Zduńska Wola 1984. 

5. Szkice z dziejów Sieradzkiego, Łódź 1977. 

6. Śmiałowski J., Zduńska Wola. Monografia miasta do 1914 roku, Łódź 1974.

7. Śmiałowski J., Ruch oporu w Karsznicach, Zduńska Wola 1985. 

8. http://www.smlokator.pl/strona,historia.html  

9. http://gallen.republika.pl/  

10. http://www.zdunskawola.pl/www/portal?id=57830  
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Realizacja Konkursu
§5

Szkoły do 28 lutego 2014 r. zgłaszają liczbę osób chętnych do wzięcia udziału na 
skrzynkę elektroniczną Towarzystwa Przyjaciół Zduńskiej Woli: tpzw.zdunskawola@o2.pl  
Konkurs przeprowadza się w trzech etapach, szkolnym, miejskim i w finałowym emitowanym 
na żywo przez telewizję kablową.

Etap I:
1. Dyrektor  szkoły  do  dnia  10  marca  (szkoły  gimnazjalne),  11  marca  (szkoły 

ponadgimnazjalne)   2014 r.  powołuje trzyosobową Szkolną Komisję  Konkursową.  W 
skład  komisji  wchodzi  dodatkowo  przedstawiciel  Towarzystwa  Przyjaciół  Zduńskiej 
Woli. Komisja wybiera ze swojego grona przewodniczącego. 

2. Eliminacje na szczeblu szkolnym przeprowadza się jednego dnia w każdej szkole – 10 
marca (szkoły gimnazjalne), 11 marca (szkoły ponadgimnazjalne) 2014 r. o godz. 10.00

3. Zestawy pytań konkursowych, w ilości odpowiedniej do liczby uczestników eliminacji 
na  szczeblu  szkolnym,  dostarczone  zostaną  do  szkół  w  zapieczętowanej  kopercie,  
w dzień rozgrywek konkursowych.
W drugiej, zapieczętowanej kopercie zostanie dostarczony zestaw pytań konkursowych 
wraz z odpowiedziami dla nauczyciela odpowiedzialnego za przygotowanie uczniów do 
konkursu. 

4. Zestaw konkursowy zawierać będzie 25 pytań zamkniętych, na które odpowiedzi udzielić 
należy w nieprzekraczalnym czasie 30 min. 

5. Punktacja jest następująca: za odpowiedź pozytywną 1 pkt, za negatywną 0 pkt. Nie ma 
punktacji pośredniej i ujemnej. 

6. Szkolna Komisja Konkursowa wyłania 3 uczniów, którzy uzyskali największą liczbę 
punktów do etapu miejskiego. 

7. Szkolna Komisja Konkursowa,  od razu po przeprowadzenia konkursu, sporządza 
protokół konkursowy i przekazuje przedstawicielowi Towarzystwa Przyjaciół Zduńskiej 
Woli. 

8. Szkolna Komisja Konkursowa w protokole konkursowym zamieszcza dane zwycięzców 
etapu  szkolnego:  imię  i  nazwisko,  adres  zamieszkania,  adres  szkoły,  a  także  imię  
i nazwisko nauczyciela – opiekuna laureata szczebla szkolnego. 

9. Szkolna Komisja Konkursowa wraz z protokołem przekazuje wszystkie biorące udział  
w konkursie zestawy pytań konkursowych wraz z odpowiedziami.
Organizator:  Towarzystwa Przyjaciół  Zduńskiej  Woli,  przechowuje prace  konkursowe 
przez okres 3 miesięcy. 

Etap II: 
1. Etap II (miejski) odbędzie się dnia 8 kwietnia 2014 r. o godz. 9.00 (szkoły gimnazjalne), 

i o godz. 12.00 (szkoły ponadgimnazjalne).  O miejscu przeprowadzenia etapu miejskiego 
szkoły zostaną powiadomione do końca marca.

2. Uczestnicy etapu miejskiego będą odpowiadali na 24 pytania zamknięte i jedno otwarte 
(opisowe), na które odpowiedzi udzielić w nieprzekraczalnym czasie 45 min.

3



3. Punktacja  odpowiedzi  pisemnej  jest  następująca:  za  odpowiedź  pozytywną  1  pkt,  za 
negatywną  0  pkt.  Nie  ma  punktacji  pośredniej  i  ujemnej.  Za  pytanie  otwarte  można 
uzyskać maksymalnie 3 pkt.

4. W przypadku uzyskania takiej  samej  liczby punktów przez więcej niż jednego ucznia 
zostanie przeprowadzona dogrywka w formie odpowiedzi ustnej na wylosowane pytanie. 

5. Do oceny odpowiedzi uczestników etapu finałowego zostanie powołana pięcioosobowa 
Główna  Komisja  Konkursowa,  złożona  z  przedstawicieli  organizatorów.  Komisja 
wyłania ze swojego grona przewodniczącego. 

6. Do etapu miejskiego obowiązuje ten sam wykaz literatury zalecanej do przygotowań na 
szczeblu  szkolnym.  Dodatkowo  dla  zwycięzców  eliminacji  na  szczeblu  szkolnym  
w kategorii  szkół gimnazjalnych obowiązuje jeszcze jedna publikacja:  Na Sieradzkich 
Szlakach, 1999, nr 1.  

7. Z uczestników etapu miejskiego wyłonionych zostanie troje finalistów w kategorii szkół 
gimnazjalnych i troje ze szkół ponadgimnazjalnych. 

8. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w dniu rozgrywania etapu finałowego.     
9. Główna Komisja Konkursowa sporządza protokół z etapu finałowego Konkursu. 

Etap III:
1. Etap III (finał) odbędzie się dnia 25 kwietnia 2014 r. (szkoły gimnazjalne) i 29 kwietnia 

2014 r.   (szkoły ponadgimnazjalne)  w studiu Telewizji  Kablowej ZW Media przy ul. 
Osmolińskiej  6 w Zduńskiej Woli.  O godzinie przeprowadzenia finału szkoły zostaną 
powiadomione do 15 kwietnia.

2. Uczestnicy finału będą odpowiadali na pytania na zasadzie teleturnieju.
3. Punktacja  odpowiedzi  pisemnej  jest  następująca:  za  odpowiedź  pozytywną  1  pkt,  za 

negatywną 0 pkt.
4. W przypadku uzyskania takiej  samej  liczby punktów przez więcej niż jednego ucznia 

zostanie przeprowadzona dogrywka w formie odpowiedzi ustnej na wylosowane pytanie.
5. Do finału obowiązuje ten sam wykaz literatury zalecanej do przygotowań na niższych 

etapach konkursu.
6. Z finalistów wyłoniony zostanie zwycięzca – finalista, który zdobędzie największa liczbę 

punktów.

Ustalenia Końcowe
§6

1. Dla  uczestników  etapów  miejskich  (szkoły  gimnazjalne  i  ponadgimanzajlne) 
przewidziano dyplomy i nagrody pocieszenia. 

2. Dla  finalistów  (szkoły  gimnazjalne  i  ponadgimnazjalne)  przewidziano  atrakcyjne 
nagrody rzeczowe za zajęcie I, II i III miejsca.

3. Przebieg  konkursu  będzie  relacjonowany  w  Telewizji  Kablowej  ZW  Media, 
dodatkowo emitowane będą sylwetki finalistów i wywiady z nimi.
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§7

1. Biorący udział  w konkursie  wyrażają  zgodę na przetwarzanie  ich danych  osobowych 
przez  Organizatorów,  patrona  honorowego  oraz  media  zgodnie  z  ustawą  o  ochronie 
danych osobowych,  w szczególności  na publikację ich imienia i  nazwiska, wizerunku 
oraz nazwy szkoły, którą reprezentują w związku z ogłoszeniem wyników konkursu. 

2. Dokumentację   konkursu  po  jego  zakończeniu  przechowuje  organizator  konkursu: 
Towarzystwo Przyjaciół Zduńskiej Woli przez okres 1 roku. 

3. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany niniejszego regulaminu. 

§8

Sprawy nie ujęte w niniejszym regulaminie oraz kwestie sporne rozstrzyga Główna Komisja 
Konkursowa.
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