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REGULAMIN  KONKURSU 

„Rodzinna Odyseja Historyczna 2020” 
 

I  Założenia ogólne 

1. Organizator konkursu: 

    Katolicki Zespół Edukacyjny im. św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego w Ostrowcu 

Świętokrzyskim. 

 

2. Cel konkursu: 

    Głównym celem konkursu jest wzmacnianie relacji rodzinnych oraz zachęcenie 

młodzieży i dorosłych do poznawania dziejów Polski i Ziemi Ostrowieckiej, dziedzictwa 

narodowego, a także osiągnięć czasów współczesnych. 

Oraz: 

  a/ pogłębianie wiedzy o miejscu zamieszkania i najbliższej okolicy 

  b/ rozwijanie wśród młodzieży umiejętności dostrzegania walorów 

      krajoznawczych i kulturowych swojego regionu 

  c/ nauka dokumentowania poznawanych obiektów za pomocą fotografii, rysunku, 

      nagrań dźwiękowych, filmowych i innych 

  d/ rozwijanie wśród młodych i starszych krajoznawców pasji do poznawania                     

i     opisywania swojej Ojczyzny  

  e/ wychowanie patriotyczne młodzieży  

 

3. Zakres tematyczny:  

    a/ historia Polski - od Chrztu Polski do współczesności 

   b/ dzieje mojej rodziny, tradycje i zwyczaje 

   c/ historia mojej Małej Ojczyzny, obiekty zabytkowe, miejsca pamięci 

   d/ ludzie z mojej miejscowości zasłużeni dla regionu i kraju 

   e/ moje najciekawsze ścieżki krajoznawczo - turystyczne 

   f/ nasza szkoła – historia i tradycja 

   g/ Ostrowiecka Odznaka Turystyczno Krajoznawcza  

   h/ losy Polaków przed 100 laty, w okresie wojny polsko-bolszewickiej. 

 

 

 

 

 



4. Uczestnicy: 

   Konkurs rozgrywany jest w kategorii zespołowej  

    /zespół 2 – 4 osobowy/ w skład zespołu wchodzi uczeń KZE + rodzeństwo, rodzic, 

opiekun. 

      

5. Etapy konkursu: 

   a/ konkurs składa się z kilkunastu etapów - od listopada 1919 r. do maja 2020 r. 

   c/ dopuszcza się przeprowadzenie etapu finałowego w czasie Dnia Rodziny 2020,          

w    przypadku zbliżonej ilości punktów czołowych zespołów. 

II Zasady uczestnictwa w konkursie 

1. Zespoły powinny zgłosić swój udział do Organizatora w terminie do 15 listopada 2019 

roku. 

2. Zespół zgłoszony powinien posiadać nazwę i składać się z choć jednego ucznia naszej 

szkoły z klas IV-VIII wraz z rodziną (rodzeństwo, rodzice/opiekunowie, wujkowie, ciocie, 

dziadkowie) - liczba członków zespołu nie powinna przekraczać 4 osób. 

3. Co 1-2 tygodnie Organizator publikował będzie na stronie internetowej KZE kolejny 

zestaw zadań do wykonania - rozwiązania należy przekazać Organizatorowi w określonym 

w danym zadaniu terminie. 
4. W razie wszelkich wątpliwości pytania proszę kierować do Organizatora 

5. Prace w formie multimedialnej dostarczać można do siedziby Organizatora                

przy ul. Grabowieckiej (sekretariat), osobiście w siedzibie szkoły do p. Grzegorza Nowaka 

lub wysłać na adres e-mailowy: odyseja2020kze@gmail.com 
6. Wszyscy uczestnicy otrzymają nagrody 
7. Tabela z punktacją aktualizowana będzie co miesiąc na stronie internetowej KZE. 

8. W razie bardzo zbliżonej liczby punktów wśród czołowych zespołów przeprowadzony 

zostanie etap finałowy w maju 2020 roku podczas Dnia Rodziny. 

9. W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się możliwość zmian personalnych                  

w zespołach, po uprzednim uzasadnieniu powodu zmiany. 

III Postanowienia końcowe 

1. Oceny wykonanych zadań dokona komisja konkursowa, która również dokona 

przyznania wyróżnień i nagród głównych. 

 

2. Ogłoszenie wyników konkursu będzie miało miejsce podczas Dnia Rodziny w maju 

2020 roku. 

3. Organizator zastrzega możliwość wprowadzania zmian w regulaminie. O zmianach 

uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni drogą elektroniczną. 


