
V Konkurs  „Gmina Kadzid o – moja ma a ojczyzna”

Wójt Gminy Kadzid o
zaprasza

uczniów szkó  gimnazjalnych oraz podstawowych
do udzia u w V konkursie

„Gmina Kadzid o – moja ma a ojczyzna”

      Regulamin konkursu:
1.   Celem konkursu jest popularyzacja wiedzy o gminie Kadzid o oraz piel gnowanie mi ci
      do ma ej ojczyzny
2.   Uczestnikami konkursu mog  by  uczniowie

       a)    szkó  podstawowych  (klasy 4-6)
 b)   gimnazjów

3.    Zostan  przeprowadzone dwa etapy konkursowe:

a)    szkolny – do 15 kwietnia 2014r.
b)  gminny – do 31 maja 2014r.

4.    W etapie gminnym ka  szko  reprezentuje 3 uczestników, którzy w eliminacjach
 szkolnych uzyskali najwi ksz  ilo  punktów.

5. Uczestnik etapu gminnego jest zobowi zany do z enia za po rednictwem dyrektora szko y
      na tydzie  przed konkursem materia u d wi kowego – wywiadu nagranego z mieszka cami

swojej wsi, gminy, babci , dziadkiem, rodzicami, twórcami ludowymi, ka dym kto zechce
podzieli  si  swoj  wiedz  i wspomnieniami. Tematem rozmowy mo e by  historia wsi,
historia domu rodzinnego, zwyczaje Kurpiów, wspomnienia wojenne, wa ne wydarzenia,
wiejskie anegdoty, ycie codzienne Kurpiów i ich w drówki po wiecie, opis dawnych
zabawek, zwyczajów, obrz dów, potraw, gier dzieci cych, zabaw wiejskich.
Opisan  (imi , nazwisko, szko a) dokumentacj  d wi kow , zarejestrowan  na p ycie CD
nale y z  w sekretariacie Urz du Gminy w Kadzidle. Najciekawsze prace zostan
nagrodzone oraz opublikowane na stronie www.kadzidlo.pl Szczególnie mile widziane b
prace rejestruj ce gwar  kurpiowsk .

6.  Etap gminny przeprowadzi i rozstrzygnie komisja powo ana przez Wójta Gminy Kadzid o

7. Nagrody:

a)    zwyci zcy etapu gminnego, w obydwu kategoriach, otrzymaj  pami tkowe dyplomy,
              rowery oraz cenne nagrody ksi kowe
       b)    za 2 i 3 miejsce zostan  ufundowane pami tkowe dyplomy oraz cenne nagrody ksi kowe
       c)    wszyscy uczestnicy etapu gminnego otrzymaj  pami tkowe dyplomy
       d)    szko a która w klasyfikacji zespo owej, sumuj c punkty przedstawicieli szko y
              bior cych udzia  w etapie gminnym, uzyska ich najwi ksz  liczb , otrzyma nagrod
              pieni  w wysoko ci 1000 z  przeznaczon  na dofinansowanie wycieczki szkolnej.
              Nagrody pieni ne zostan  przyznane odr bnie w kategorii szkó  podstawowych oraz
              gimnazjalnych.

8.  Bibliografia: jedynym ród em pyta  konkursowych jest przewodnik turystyczny:

„Gmina Kadzid o w samym sercu Kurpiowszczyzny”
autorstwa Marcina era skiego i Micha a Bogda skiego wyd. 1 lub 2

http://www.kadzidlo.pl

