REGULAMIN
XIX REGIONALNEGO KONKURSU WIEDZY
O KULTURZE ZIEMI RADOMSKIEJ

INFORMACJE WSTĘPNE
Patronat nad XIX Regionalnym Konkursem Wiedzy o Kulturze Ziemi Radomskiej
objęli: Prezydent Radomia i Starosta Radomski. Tegoroczna edycja łączy edukację
regionalną z historyczną, a w centrum zainteresowania, obok ogólnej wiedzy o Radomiu
i Jedlińsku, stawia znajomość historii regionu radomskiego.
CELE i ZAŁOŻENIA KONKURSU
1. Pogłębienie więzi młodych mieszkańców Radomia z miastem i regionem.
Sposobem budowania więzi będzie aktywność poznawcza uczniów.
2. Budzenie i rozwijanie twórczej aktywności uczniów.
Konkurs propaguje dorobek kulturalny regionu, a obcowanie z nim dostarczyć ma wiedzy
i przeżyć estetycznych. Wiadomości zdobyte w czasie wędrówek po regionie należy
twórczo przeobrazić.
3. Upowszechnianie wiedzy o historii Radomia.
4. Poszerzanie wiedzy o twórcach kultury oraz zabytkach i historii regionu.
5. Upowszechnianie walorów Jedlińska i okolicy.
6. Poznawanie tradycji niepodległościowych Radomia i Jedlińska.

CHARAKTERYSTYKA KONKURSU
Konkurs jest kontynuacją XVIII edycji Regionalnego Konkursu Wiedzy o Kulturze Ziemi
Radomskiej, zainicjowanego przez komisję regionalną Stowarzyszenia Nauczycieli
Polonistów Oddział w Radomiu wiosną 2001 roku.
Naszym partnerem od lat pozostaje Oddział Miejski PTTK im. księdza Jana
Wiśniewskiego w Radomiu. Korzystamy także ze wsparcia wielu instytucji kulturalnych
i oświatowych, takich jak: Zespół Szkół Spożywczych i Hotelarskich w Radomiu, Zespół
Szkół Budowlanych, Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu, Teatr Powszechny
im. Jana Kochanowskiego w Radomiu, Miejska Biblioteka Publiczna w Radomiu,
Kino Helios w Radomiu. W tym roku wspierają nas także instytucje z Jedlińska.

Najważniejszym celem każdej edycji Konkursu jest rozbudzenie zainteresowania szeroko
pojętą kulturą Ziemi Radomskiej i przełożenie go na twórczą aktywność młodzieży.
Świadomość własnych korzeni, pielęgnowanie tradycji, duma z odrębności kulturalnej
sprzyjają także budowaniu poczucia własnej wartości młodego człowieka.
UCZESTNICY
Uczniowie szkół podstawowych (klasy VI - VIII) oraz szkół ponadpodstawowych
z Radomia i okolic.
HARMONOGRAM ZADAŃ KONKURSOWYCH
Kartę zgłoszenia drużyn (w załączeniu ), należy przesłać do 28 lutego 2020 r. na adres
mailowy : izatomspolna@o2.pl ( w temacie - "Konkurs Regionalny").
I etap dla wszystkich poziomów
– rozwiązywanie testu z wiedzy o regionie i Radomiu w oparciu o wskazaną literaturę
05 marca 2020 r. – godzina 15.00
– Zespół Szkół Spożywczych i Hotelarskich, Radom, ul. Armii Ludowej 1
II etap
- szkoły ponadpodstawowe - wycieczka po Jedlińsku połączona z zadaniami
terenowymi - 25 marca 2020
- szkoły podstawowe - wycieczka po Radomiu połączona z wynikającymi z niej
zadaniami konkursowymi – 26 marca 2020 r.
Finał konkursu
Szkoły podstawowe
– quiz z wiedzy o Radomiu i regionie radomskim
– prezentacje scenek na temat „Wojenny Radom”
05 maja 2020 r. – godzina 11.00 – Radomski Klub Środowisk Twórczych i Galeria
„Łaźnia”, ul. Żeromskiego 56
Szkoły ponadpodstawowe
– quiz z wiedzy o Radomiu, regionie radomskim i Jedlińska
– prezentacje wybranych przez uczestników tematów
04 maja 2020 r. - godzina 11.00 – Jedlińsk

CHARAKTERYSTYKA ZADAŃ KONKURSOWYCH
I etap
– Reprezentacje szkół rozwiązują test opracowany na podstawie następujących źródeł:
szkoły podstawowe
„Spacerkiem po Radomiu. Informator turystyczny" Ewa Kutyła, wyd. Gmina
Miasta Radomia, Wydział Edukacji, Sportu i Turystyki.
„Pokolenie Teresy” Elżbieta Jackiewiczowa
https://histmag.org/Historia-Radomia-w-10-minut-video-14713
szkoły ponadpodstawowe
„Spacerkiem po Radomiu. Informator turystyczny" E. Kutyła, wyd. Gmina Miasta
Radomia, Wydział Edukacji, Sportu i Turystyki
https://histmag.org/Historia-Radomia-w-10-minut-video-14713
„Powiat radomski. Przewodnik subiektywny”Justyna Górska-Streicher,Mazowiecki
Instytut Kultury, Warszawa 2015, s. 77-84
„Jedlińsk-okruchy historii. Jedlińskie Kusaki”Stefan Rosiński, Jedlińsk 2006 (skan
w zakładce SNaP na stronie zsb.radom.pl)
II etap
Zadania terenowe związane z wycieczkami.
Finał dla szkół ponadpodstawowych
Quiz z wiedzy o regionie radomskim, Radomiu i Jedlińska oraz prezentacja wędrówek
regionalnych, czyli realizacja wybranego z listy tematu w formie : spektaklu, albumu,
koncertu, prezentacji multimedialnej, fotoreportażu itd.
Finał dla szkół podstawowych
Quiz z wiedzy o Radomiu i regionie radomskim oraz prezentacje scenek na temat
„Wojenny Radom”.
Proponowane tematy
*Szkoły podstawowe:
Uczestnicy realizują w formie scenki tylko jeden temat: „Wojenny Radom” i nadają
swojemu wystąpieniu tytuł albo inscenizują piosenkę lub wiersz związane z tematem.
*Szkoły ponadpodstawowe:
- Dzień w Radomiu
- Zapomniane miejsca w Radomiu i okolicach
- Jedlińsk - tu warto przyjechać
Czas prezentacji do 10 minut.

ZASADY PRACY JURY
1. Jurorami konkursu będą organizatorzy - członkowie Stowarzyszenia Nauczycieli
Polonistów oraz przedstawiciele Oddziału Miejskiego PTTK a także zaproszeni
eksperci różnych obszarów kultury.
2. O zakwalifikowaniu się do II etapu decyduje liczba punktów z I-ego etapu (test).
3. O udziale w finale konkursu decyduje liczba punktów z II-ego etapu.
4. O wygranej i miejscu w finale decyduje suma punktów z quizu
i prezentacji wybranego tematu.
5. Kryteria oceny prezentacji:
−
wartość merytoryczna
−
innowacyjność i oryginalność pomysłu
−
wartości poznawcze
−
ogólny wyraz artystyczny
NAGRODY
Organizatorzy gwarantują następujące formy nagród:
−
dyplomy dla uczestników i podziękowania dla opiekunów drużyn
−
nagrody rzeczowe ufundowane przez organizatorów i darczyńców
ORGANIZATOR

Stowarzyszenie Nauczycieli Polonistów – Oddział w Radomiu
Koordynatorzy:
Izabela Tomczyk-Spólna – wiceprzewodnicząca Stowarzyszenia Nauczycieli Polonistów
Oddział w Radomiu, nauczyciel w Zespole Szkół Spożywczych i Hotelarskich
w Radomiu, tel. 792070431, mail : izatomspolna@o2.pl
Maria Pacholec – przewodnicząca Stowarzyszenia Nauczycieli Polonistów Oddział
w Radomiu, nauczyciel w Zespole Szkół Budowlanych im. Kazimierza Wielkiego
w Radomiu, tel. 664942571, mail : mariola.pacholec@interia.pl

PARTNERZY
Oddział Miejski PTTK im. księdza Jana Wiśniewskiego w Radomiu
Radomski Klub Środowisk Twórczych i Galeria „Łaźnia”
Starostwo Powiatowe w Radomiu
Gminne Centrum Kultury i Kultury Fizycznej w Jedlińsku

KARTA ZGŁOSZENIA
do
XIX REGIONALNEGO KONKURSU WIEDZY O KULTURZE ZIEMI RADOMSKIEJ

Nazwa szkoły ……………………………………………….................................................
Opiekun:
imię i nazwisko ……………………………………...........................................................
nr telefonu

………………………………………………………………………………………………

Skład drużyny (imiona i nazwiska max 5 uczniów)/ drużyn:
1. …………………………………………………………………………………………..
2. …………………………………………………………………………………………..
3. …………………………………………………………………………………………..
4. …………………………………………………………………………………………….
5. ……………………………………………………………………………………………
(Szkołę może reprezentować więcej niż jedna drużyna, ale nie więcej niż trzy.)

Podpis dyrektora szkoły

Załącznik nr 1

Imię i nazwisko ucznia ……………………………………………………………………………………..
Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka w XIX Regionalnym Konkursie
Wiedzy o Kulturze Ziemi Radomskiej w roku szkolnym 2019/2020.
Czytelny podpis prawnego opiekuna ……………………………………………………………….

Akceptuję regulamin XIX Regionalnego Konkursu Wiedzy o Kulturze Ziemi
Radomskiej w roku szkolnym 2019/2020.
Czytelny podpis prawnego opiekuna ……………………………………………..…………………

Zezwalam/nie zezwalam* na wykorzystanie przez Stowarzyszenie Nauczycieli
Polonistów imienia, nazwiska, wizerunku oraz informacji o miejscowości,
w której mieszka lub szkole, w której uczy się moje dziecko, jak również
o wynikach konkursu w odniesieniu do pracy konkursowej w celu informowania
(także w mediach) o udziale mojego dziecka w konkursie.
Czytelny podpis prawnego opiekuna …………………………………………………..……………
*- niepotrzebne skreślić

