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REGULAMIN 
Konkursu Wiedzy o Tuchowie 

„Tuchów w 670-leciu” 
 

1. Konkurs organizowany jest przez Towarzystwo Miłośników Tuchowa i Komitet 

Obchodów 670-lecia Tuchowa. 

2. Celem konkursu jest propagowanie wiedzy o historii i współczesności Tuchowa 

i gminy. 

3. Konkurs adresowany jest do uczniów: 

� szkół podstawowych, 

� gimnazjów, 

� szkół ponadgimnazjalnych. 

4. Konkurs składa się z dwóch etapów: 

� szkolnego, 

� gminnego. 

5. Etap szkolny polegać będzie na udzieleniu odpowiedzi na pytania testowe 

(test wyboru) przygotowane przez organizatorów. Etap ten przeprowadzą szkoły 

we własnym zakresie, a wyniki oceni komisja wyłoniona spośród organizatorów. 

Wyłoni ona również 3-osobowe drużyny, które będą reprezentować 

poszczególne szkoły na etapie gminnym. O składach  tych drużyn szkoły zostaną 

powiadomione przez organizatorów.  

6. Etap gminny będzie miał dwie formy: 

� pisemną (test), 

� ustną – odpowiedzi na wylosowane pytania o różnym stopniu trudności 

i różnej wartości punktowej, w której weźmie udział po pięciu uczniów z 

każdego poziomu kształcenia, którzy uzyskali najwięcej punktów w 

formie pisemnej. 

7. O ostatecznym miejscu zadecyduje suma punktów uzyskanych w obydwu 

formach na etapie gminnym.  

8. O ostatecznym miejscu drużyny zadecyduje suma punktów trzech zawodników 

(etap szkolny + etap gminny pisemny + etap gminny ustny). 

9. Finaliści etapu gminnego w każdym poziomie kształcenia – I, II, III miejsce - 

otrzymają nagrody rzeczowe. 

10. Zwycięskie drużyny w każdym poziomie kształcenia – I, II, III, miejsce  - 

otrzymają dyplomy. 

11. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość innego podziału nagród.  

12. Terminy:  



etap szkolny: do 15 lutego 2010 r. 

etap gminny: marzec 2010 r. 

13. Literatura: 

� Baran B. [red.], Sławni tuchowianie 

� Derus S., Tuchów. Miasto i gmina do 1945 roku. 

� Kowalik A., 650 lat miasta Tuchowa. 

� Kozioł J., Tuchów i okolice. 

� Kozioł. J., Przewodnik po szlaku „Wokół Tuchowa”. 

� Kozioł J. [red.], Kamienie milowe, cz 1 i 2. 

� Mężyk A., Tuchów w dokumentach, cz. 1 i 2. 

 

Siedziba organizatorów:  

33 – 170 Tuchów, ul. Chopina 10, Dom Kultury. 

tel: 14 6525 436 (Ryszard Flądro) 

 


