
VI konkurs  „Gmina Kadzidło – moja mała ojczyzna” 
 

                                                                                                    

Wójt Gminy Kadzidło 

zaprasza 

uczniów szkół gimnazjalnych oraz podstawowych 

do udziału w VI konkursie 

„Gmina Kadzidło – moja mała ojczyzna” 

 

      Regulamin konkursu: 

1.    Celem konkursu jest popularyzacja wiedzy o gminie Kadzidło oraz pielęgnowanie miłości  

      do małej ojczyzny  

2.    Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie 

 

       a)    szkół podstawowych  (klasy 4-6) 

 b)   gimnazjów 

  

3.     Zostaną przeprowadzone dwa etapy konkursowe: 

 

a)     szkolny – do 15 stycznia  2017 r.  

b)  gminny – do 15 kwietnia  2017 r.  

 

4.     W etapie gminnym każdą szkołę reprezentuje 3 uczestników, którzy w eliminacjach  

 szkolnych uzyskali największą ilość punktów.  

 

5. Uczestnik etapu gminnego jest zobowiązany do złożenia za pośrednictwem dyrektora szkoły 

      na tydzień przed konkursem materiału dźwiękowego – wywiadu nagranego z mieszkańcami  

swojej wsi, gminy, babcią, dziadkiem, rodzicami, twórcami ludowymi, każdym kto zechce  

podzielić się swoją wiedzą i wspomnieniami. Tematem rozmowy może być historia wsi, 

historia domu rodzinnego, zwyczaje Kurpiów, wspomnienia wojenne, ważne wydarzenia, 

wiejskie anegdoty, życie codzienne Kurpiów i ich wędrówki po świecie, opis dawnych 

zabawek, zwyczajów, obrzędów, potraw, gier dziecięcych, zabaw wiejskich.  

Opisaną (imię, nazwisko, szkoła) dokumentację dźwiękową, zarejestrowaną na płycie CD             

należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy w Kadzidle. Najciekawsze prace zostaną 

nagrodzone oraz opublikowane na stronie www.kadzidlo.pl Szczególnie mile widziane będą 

prace rejestrujące gwarę kurpiowską.  

 

6.  Etap gminny przeprowadzi i rozstrzygnie komisja powołana przez Wójta Gminy Kadzidło 

 

7. Nagrody: 

 

a)    zwycięzcy etapu gminnego, w obydwu kategoriach, otrzymają pamiątkowe dyplomy, 

              cenne nagrody rzeczowe oraz książkowe 

       b)    za 2 i 3 miejsce zostaną ufundowane pamiątkowe dyplomy oraz cenne nagrody książkowe 

       c)    wszyscy uczestnicy etapu gminnego otrzymają pamiątkowe dyplomy 

       d)    szkoła która w klasyfikacji zespołowej, sumując punkty przedstawicieli szkoły 

              biorących udział w etapie gminnym, uzyska ich największą liczbę, otrzyma nagrodę  

              pieniężną w wysokości 1000 zł przeznaczoną na dofinansowanie wycieczki szkolnej.  

              Nagrody pieniężne zostaną przyznane odrębnie w kategorii szkół podstawowych oraz 

              gimnazjalnych. Organizator zastrzega sobie inny podział nagrody finansowej. 

 

8.  Bibliografia: jedynym źródłem pytań konkursowych jest przewodnik turystyczny: 

 

„Gmina Kadzidło w samym sercu Kurpiowszczyzny” autorstwa Marcina Żerańskiego i 

Michała Bogdańskiego wyd. 1 lub 2 

http://www.kadzidlo.pl/

