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Konkursu Wiedzy o Radomsku

INFORMACJE WSTĘPNE

1. Organizatorem konkursu jest Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec 
Radomsko.
2. Konkurs jest zadaniem współfinansowanym z budżetu Miasta Radomska.
3. Instytucjami wspomagającymi organizatora są:
- Muzeum Regionalne im. S. Sankowskiego w Radomsku –  w zakresie 
udostępniania pomieszczeń oraz sprzętów w dniu rozstrzygnięcia konkursu
- blog historyczno-turystyczny Radomsk.pl –  w zakresie współpracy 
merytorycznej.

ZASADY UCZESTNICTWA

Konkurs odbywa się w dwóch  kategoriach –  Test Wiedzy oraz Pocztówka.

Kategoria - Test Wiedzy

1. Aby wziąć udział w Teście Wiedzy, należy dostarczyć do organizatora 
zgłoszenie do dnia 25 listopada 2015 roku (imię, nazwisko, wiek, nr telefonu 
oraz adres e-mail,  ewentualnie także imię i nazwisko nauczyciela 
przygotowującego ucznia – jeśli dotyczy) w następujący sposób:
- do siedziby Hufca ZHP Radomsko (ul. Bugaj 3, 97-500 Radomsko – osobiście 
lub pocztą)
- poprzez wysłanie pod adres pawel.dudek@zhp.net.pl e-maila ze wszystkimi
wyżej wymienionymi danymi.
2. Limit uczestników w Teście Wiedzy wynosi 60 osób.
3. Zakres tematyczny Testu Wiedzy obejmuje zagadnienia związane z historią 
oraz współczesnością Radomska. Materiały do przygotowań są informacjami 
ogólnodostępnymi, zawartymi m.in. na  blogu  historyczno-turystycznym 
Radomsk.pl  (www.radomsk.pl).  Organizatorzy  wskazują  ten  serwis,  jako 
główne (ale nie jedyne) źródło pytań do testu.
4. Test Wiedzy odbędzie się 29 listopada 2015 roku o godz. 14 w Muzeum
Regionalnym im. S. Sankowskiego w Radomsku.

http://www.radomsk.pl/


5. Wszyscy  uczestnicy będą pisali ten sam test, ale zwycięzcy zostaną 
wyłonieni w osobnych przedziałach wiekowych - „szkoła podstawowa”  , 
„gimnazjum”,  „16+”  (ta  kategoria  obejmuje  także  wszystkich  pełnoletnich 
uczestników).
6. Wyniki Testu Wiedzy będą ogłoszone tego samego dnia, po niezwłocznym
sprawdzeniu testów przez organizatorów.
7. Dla osoby, która uzyskała najlepszy wynik w Teście Wiedzy (niezależnie od 
przedziału wiekowego) przewidziano nagrodę w postaci tabletu 
multimedialnego Prestigio MultiPad Consul 7008 4G wraz z etui, kartą SIM 
w sieci Play z internetem oraz programem antywirusowym mcAfee Mobile 
Security. Ponadto dla osób, które zajęły miejsca od I do III w poszczególnych 
przedziałach wiekowych, przewidziano atrakcyjne nagrody tematyczne oraz 
dyplomy, a dla wszystkich pozostałych osób biorących udział –  dyplomy 
uczestnictwa. Nauczyciele przygotowujący uczniów otrzymają dyplom z 
podziękowaniem.

Kategoria – Pocztówka

1. Konkurs w tej kategorii polega na stworzeniu dowolną techniką projektu 
pocztówki (awers) prezentującej motyw związany z Radomskiem.
2. Projekt musi mieć format A5 lub A4 (lub proporcjonalnie podobny w 
przypadku pracy stworzonej na komputerze).
3. Projekt należy dostarczyć osobiście lub za pomocą poczty do organizatora, 
do dnia 20  listopada 2015 roku (Hufiec ZHP Radomsko, ul. Bugaj 3, 97-500 
Radomsko). Projekt można także  przesłać poprzez  e-mail na adres 
pawel.dudek@zhp.net.pl. 
4. Zwycięzcą w kategorii Pocztówka zostanie jedna osoba, której praca będzie 
najwyżej oceniona przez jury konkursowe. Jury w trakcie oceniania nie będzie 
posiadało informacji o autorach pracy.
5. Dla zwycięzcy kategorii Pocztówka przewidziano atrakcyjną nagrodę 
tematyczną, a zwycięska praca zostanie profesjonalnie wydrukowana i 
rozpowszechniona wśród mieszkańców miasta.


