
 

XIV  EDYCJA 

M U Z E A LN E G O    K O N K U R S U    H I S T O R Y C Z N E G O 

SPACEREM W PRZESZŁOŚĆ 

O   T Y T U Ł    M Ł O D E G O    R E G I O N A L I S T Y 

pod hasłem 

„Jak nasi przodkowie czas wolny spędzali” 
 

 

 

R E G U L A M I N 
 

 

 

 

I.   ORGANIZATOR 

Muzeum Miasta Ostrowa Wielkopolskiego 

 

 

II. TEMAT 

Poprzednie konkursy obejmowały wiedzę z zakresu historii i współczesności Ostrowa 

Wielkopolskiego  (wydarzenia z przeszłości, zabytki, kultura, zasłużeni mieszkańcy, wybitni twórcy, 

walory turystyczne). Tegoroczna edycja przebiegająca pod hasłem „Jak nasi przodkowie czas 

wolny spędzali” obejmuje tematykę szeroko związaną z życiem kulturalnym i sportowo-

rekreacyjnym ostrowian do 1939 roku, a zwłaszcza czytelnictwo, chóry i orkiestry, teatr, kina, 

parki, kawiarnie i restauracje, organizacje sportowe i turystyczne, harcerstwo oraz wybitne 

postaci świata sztuki i literatury. Prosimy zwrócić uwagę na ikonografię związaną 

z zagadnieniami konkursowymi. 

 

Skala trudności zadań będzie dostosowana do każdej z grup wiekowych uczestników. 

 

III. CEL 

- pogłębienie wiedzy z historii Ostrowa Wielkopolskiego  

- poznanie walorów turystycznych rodzinnego miasta 

- kształtowanie umiejętności wyszukiwania informacji z materiałów źródłowych 

- kształtowanie umiejętności podejmowania decyzji i pracy zespołowej 

- przybliżenie Muzeum jako instytucji kulturalno-edukacyjnej przyjaznej dzieciom i młodzieży 

- nauka poprzez zabawę - poznawanie miasta jako miejsca o niebanalnej, interesującej 

przeszłości 

 
 

IV.  ZASADY UCZESTNICTWA 

Konkurs przeprowadzony zostanie w dwóch grupach wiekowych: 

I grupa – uczniowie klas IV i V 

II grupa – uczniowie klas VI – VIII 

W każdej grupie wiekowej szkoła może zgłosić po jednej drużynie składającej się  

maksymalnie z 8 uczniów. 

 



V.    FORMA KONKURSU 

Konkurs przeprowadzony zostanie przez organizatora w dniach: 

   14 listopada (czwartek) – grupa I 

   15 listopada (piątek) – grupa II 

 

Tegoroczna edycja będzie miała formę spaceru po mieście, w którym każda drużyna weźmie 

udział pod opieką nauczyciela prowadzącego. 

 

Początek w Muzeum Miasta Ostrowa Wielkopolskiego od godz. 10.00. 

Drużyny startują co 15 min w kolejności wylosowanej przy zgłoszeniu. 

 

Uczniowie z mapą, na której zaznaczone zostaną punkty kontrolne, przechodzić będą 

do kolejnych miejsc w centrum miasta i tam rozwiązywać zadania lub odpowiadać na pytania, 

za które otrzymają określą liczbę punktów, w zależność od poprawności udzielonej odpowiedzi 

lub wykonanego zadania. O ilości przyznanych punków decydować będzie każdorazowo jury 

wyznaczone przez organizatora. 

 

Spacer przewidziany jest na 2 – 2,5 godz. Na zakończenie uczestnicy otrzymają słodki 

poczęstunek, a w tym czasie jury dokona podliczenia punktacji i poinformuje o wyniku. 

 

 

SPECJALNE ZADANIE KONKURSOWE 

 

Każda grupa przygotowuje wcześniej specjalne zadanie konkursowe, które ocenione zostanie 

przez jury w jednym z punktów kontrolnych. 

 

I GRUPA – KLASY IV – V 

Wiersz o Ostrowie 

Przygotowanie i recytacja wiersza nawiązującego tematyką do naszego miasta lub postaci, 

wydarzeń z nim związanych. Może to być wiersz napisany przez uczestnika konkursu lub inne 

dziecko. Wyrażenia gwarowe mile widziane. Prosimy o dołączenie wydruku z treścią wiersza 

oraz nazwiskiem autora. 

 

 

II GRUPA – KLASY VI – VIII 

Na scenie „Z Ostrowem w tle” 

Przygotowanie i wykonanie piosenki lub krótkiego (max. 5 min) występu kabaretowego o treści 

związanej z naszym miastem. Uczniowie samodzielnie piszą tekst do wybranej przez siebie 

melodii lub inscenizacji. Podkład muzyczny, wyrażenia gwarowe  i elementy scenograficzne 

(stroje retro, elementy choreograficzne itp.) mile widziane. Prosimy o dołączenie wydruku tekstu 

piosenki lub prezentowanego tekstu. 

 

Najciekawsze propozycje zostaną zaprezentowane podczas uroczystego podsumowania 

konkursu. 

 

 

 



VI.  ZASADY PRACY JURY 

Jury złożone z pracowników merytorycznych Muzeum oraz zaproszonych gości czuwa nad 

prawidłowym przebiegiem zmagań konkursowych. W razie konieczności rozstrzyga sytuacje sporne 

i niejasne. 
 

 

VII. LAUREACI 

Zwycięzcą konkursu zostanie drużyna, która zdobędzie największą liczbę punktów, a najlepsza 

szkoła otrzyma tytuł „Kuźni regionalistów 2019”. Członkowie wszystkich uczestniczących 

w konkursie zespołów, w zależności od ilości zdobytych punktów, otrzymają Złotą, Srebrną lub 

Brązową Odznakę Młodego Regionalisty lub tytuł Przyjaciela Muzeum.  
 

 

VIII. PODSUMOWANIE KONKURSU I NAGRODY 

Wszyscy uczestnicy konkursu uhonorowani zostaną dyplomami oraz nagrodami wręczonymi 

podczas specjalnej uroczystości podsumowującej zmagania. Spotkanie, na które zaproszenia  

otrzymają również rodzice lub opiekunowie uczniów odbędzie się w sobotę 23 listopada w 

godzinach przedpołudniowych. Szczegółowe informacje oraz zaproszenia zostaną przekazane 

uczestnikom w dniu konkursu. 
 

 

IX. TERMINY  

ZGŁOSZENIA – przyjmujemy do 18 października 2019 

KONKURS  – GRUPA I – 14 listopada (czwartek), od godz. 10.00 

– GRUPA II – 15 listopada (piątek), od godz. 10.00 

     Muzeum Miasta Ostrowa Wielkopolskiego 

PODSUMOWANIE – 23 listopada (sobota) 
 

 

 

X. ZGŁOSZENIA 

Zgłoszenia prosimy kierować do REGINY  PODSKARBI lub do sekretariatu pod 

nr  tel. 592 – 80 – 52 

lub bezpośrednio do Muzeum Miasta Ostrowa Wielkopolskiego do dnia 18 października 2019 roku. 

Przy zgłoszeniu należy podać nazwę szkoły, nazwisko opiekuna i nr tel. kontaktowego. 

 

Uwaga! 

Każdy z uczestników konkursu proszony jest o wypełnienie formularza zgłoszenia, który, podpisany 

przez rodziców lub opiekunów, należy dostarczyć osobiście, przesłać pocztą lub mailem (podpisany 

i zeskanowany) do Muzeum, najpóźniej w dniu konkursu, na adres: 

 

Muzeum Miasta Ostrowa Wielkopolskiego 

Rynek 1 

63 – 400 Ostrów Wielkopolski 

e-mail:biblioteka@mmow.pl 

 

Regulamin konkursu, karta zgłoszenia oraz zagadnienia i zalecana bibliografia są dostępne również 

na naszej stronie internetowej www.mmow.pl w zakładce Aktualności. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 
 

 

Udział w konkursie jest równoznaczny z: 
 

A) posiadaniem przez nauczyciela/przesłaniem do Muzeum pisemnych zgód rodziców lub prawnych 

opiekunów uczniów na udział w grze, 

B) przetwarzaniem przez organizatorów  danych osobowych każdego z członków zespołu                  

w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia konkursu, zgodnie z  art. 6 ust. 1 lit. f) 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 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 Nr 

119). 

C) wyrażeniem przez każdego z członków zespołu zgody na rozpowszechnianie wizerunku na 

zdjęciach oraz nagraniach wideo wykonanych w trakcie konkursu. Uczestnik godzi się na 

wykorzystanie zdjęć do celów promocyjnych, w szczególności w materiałach reklamowych 

zamieszczanych na portalach internetowych oraz w lokalnych mediach. Z tytułu 

rozpowszechniania wizerunku na ww. zdjęciach uczestnikom nie przysługuje wynagrodzenie. 
  

W kwestiach dotyczących przebiegu gry nieprzewidzianych niniejszym regulaminem, a także w zakresie 

interpretacji niniejszego regulaminu głos rozstrzygający należy do organizatora.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


