
 
 

REGULAMIN KONKURSU 

Konkurs wiedzy o Wrocławiu i jego kulturze 
organizowany przez Zespół Szkół Nr 1 we Wrocławiu i Gimnazjum Nr 19 we Wrocławiu 
 
 
 

1) ORGANIZATORZY I DANE KONTAKTOWE  

Organizatorami konkursu są: 

 Zespół Szkół Nr 1 we Wrocławiu, ul. Słubicka 29-33. 
 Gimnazjum Nr 19 we Wrocławiu, ul. Dembowskiego 39. 

Koordynatorami konkursu są: 

 Sandra Kamińska 
 Danuta Marszałek danuta.marszalek@zs.1.wroc.pl  
 Paweł Stańczyk 

Dane kontaktowe: 

 Zespół Szkół Nr 1 
ul. Słubicka 29-33 
53-615 Wrocław 
tel. (71) 355 08 74 
e-mail: danuta.marszalek@zs.1.wroc.pl (mail ds. konkursowych) 
www.zs1.wroc.pl 
 

 Gimnazjum Nr 19 
ul. Edwarda Dembowskiego 39 
51-670 Wrocław 
tel. (71) 798 67 10 
e-mail: sekretariat@gimnazjum19.wroclaw.pl; 

konkurs.wroclaw@gimnazjum19.wroclaw.pl (mail ds. konkursowych) 
www.gimnazjum19.wroclaw.pl 
 
 

2) CELE KONKURSU  

Celem konkursu jest promowanie wartości związanych z poznawaniem małej ojczyzny i 
popularyzacja wiedzy na temat Wrocławia, zagadnień z nim związanych oraz Wrocławiem 
jako Europejską Stolicą Kultury 2016. 
 
 

3) ZAŁOŻENIA KONKURSU  

1. Tematyką konkursu jest historia oraz kultura Wrocławia, a dodatkowo zagadnienia 
związane z Europejską Stolicą Kultury 2016. 

2. Konkurs jest adresowany do uczniów wszystkich wrocławskich gimnazjów oraz szkół 
ponadgimnazjalnych, którzy zainteresowani są historią oraz kulturą Wrocławia. 
Wszystkie etapy konkursu odbywają się z podziałem na dwie kategorie wiekowe – 
gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne. 

3. Konkurs składa się 2 etapów – każdy jest organizowany w jednej ze szkół 
organizatorskich. Szkoła może wystawić do konkursu trzech dowolnych kandydatów. 

Etap I to zestaw pytań zamkniętych oraz otwartych, na które uczestnicy odpowiadają 
pisemnie. Od punktów za ten etap zależy, czy uczestnik dostanie się do etapu II – 
finałowego. 

Etap II, do którego awansuje 5 najlepszych uczestników II etapu, obejmuje turniej, w 
którym losuje się pytania oraz odpowiada na nie w przeciągu określonego czasu. 
Pytania nie są powtarzalne i mają zróżnicowany poziom trudności oraz są różnego typu 
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(czasami są to pytania zamknięte, czasami otwarte). Zawodnicy walczą do wyczerpania 
pytań. Jeśli zdarzy się remis zawodników, wówczas dobierane jest jedno z 
przygotowanych zapasowo pytań (takie samo dla obu uczestników). Dzieje się tak do 
wyłonienia zwycięzcy. Etap finałowy odbywa przy udziale publiczności. 

4. W wypadku gdy punkty uzyskane przez uczestników w I etapie konkursu będą 
wskazywały, że w finale ma znaleźć się więcej niż 5 osób, wówczas organizatorzy 
zastrzegają sobie prawo do zorganizowania dogrywki. 

5. Literatura i zagadnienia, wg których układane będą pytania, zamieszczone są w 
oddzielnym dokumencie (zał. 3). 

6. W konkursie przewidywane są nagrody rzeczowe dla zwycięzcy konkursu, uczestników 
finału oraz dyplomy potwierdzające udział dla każdego uczestnika I etapu. 

7. Udział w konkursie jest bezpłatny. 

8. Werdykt jury na każdym etapie konkurs jest ostateczny i niezmienny. 

9. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do unieważniania poszczególnych pytań 
konkursowych oraz do zmian terminów etapów konkursu i ich założeń z przyczyn 
losowych. O każdej tego typu decyzji reprezentanci i ich szkoły macierzyste zostaną 
poinformowani drogą mailową. 

10. Zgłoszenie szkoły i reprezentanta do udziału w konkursie oznacza wyrażenie zgody 
.wymienionych na warunki określone w regulaminie. 
 
 

4) TERMINY I MIEJSCA  

 Etap I odbywa się w Gimnazjum Nr 19 we Wrocławiu, ul. Dembowskiego 39, w dniu 1 
lutego 2016 roku o godzinie 9:00. Gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne rozwiązują 
pytania konkursowe równolegle, w oddzielnych kategoriach wiekowych. 

 Etap II odbywa się w auli Zespołu Szkół Nr 1 we Wrocławiu, ul. Słubicka 29-33, w 
dniu 29 marca 2017 roku. Dla kategorii wiekowej „gimnazjum” etap odbywa się o 
godzinie 9:00, a dla kategorii „szkoły ponadgimnazjalne” o 12:00. 
 
 

5) ZGŁOSZENIA  
Szkoła ma prawo zgłosić 3 dowolnych reprezentantów poprzez wypełnienie formularza 
zgłoszenia dostępnego na stronie www.zs1.wroc.pl/konkurswroclaw. Reprezentant - uczeń 
pełnoletni lub rodzice ucznia niepełnoletniego wypełniają odpowiednie oświadczenie (zał. 
1) i reprezentant dostarcza je osobiście w dniu, w którym odbędzie się I etap. 
 
 

6) WARUNKI PRZYJĘCIA ZGŁOSZENIA DO ETAPU II 

1. Zgłoszenie reprezentantów do dnia 20 stycznia 2017 roku. 

2. Wypełnienie przez ucznia pełnoletniego lub rodziców/ opiekunów prawnych ucznia 
niepełnoletniego odpowiedniego oświadczenia (zał. 2) i osobiste dostarczenie go w 
dniu, w którym odbędzie się I etap. 
 
 

7) WARUNKI UNIEWAŻNIENIA ZGŁOSZEŃ LUB UCZESTNICTWA  

1. Niespełnienie warunków dowolnego podpunktu z pkt. 6, tj. brak dostarczenia do 
organizatora odpowiednich dokumentów przez ucznia, skutkuje dyskwalifikacją 
reprezentanta. 

2. Zgłoszenie przez szkołę więcej niż trzech reprezentantów dyskwalifikuje szkołę i jej 
reprezentantów w konkursie. 

3. Wykrycie i udowodnienie oszustwa ze strony szkoły lub reprezentanta, w szczególności: 

 podanie fałszywych danych przez reprezentanta w oświadczeniu (zał. 2); 
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 wzięcie udziału w I lub II etapie innego reprezentanta niż zgłoszony; 

 ściąganie przez reprezentanta w czasie I i II etapu konkursu 

powoduje zdyskwalifikowanie reprezentanta. 

4. Nieprzyjście bądź spóźnienie się na I bądź II etapu konkursu dyskwalifikuje uczestnika. 
 
 

8) INFORMACJE DODATKOWE  

1. W razie wszelkich niejasności dot. regulaminu lub konkursu należy pisać do jednego z 
organizatorów (na adres mailowy ds. konkursu). 

2. W razie jakichkolwiek zmian prosimy szkołę o przesłanie informacji drogą mailową do 
jednego z organizatorów (na adres ds. konkursu). 
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ZAŁĄCZNIK NR 1 
 
 

KARTA ZGŁOSZENIA – DLA SZKOŁY 
Konkurs wiedzy o Wrocławiu i jego kulturze 
 
 

DANE UCZESTNIKÓW  

1) Imię i nazwisko: ………………………………………………………………………………………………… 

E-mail: ……………………………………………………………………………………………......................  

2) Imię i nazwisko: .………………………………………………………………………………………………. 

E-mail: ……………………………………………………………………………………………................... 

3) Imię i nazwisko: .……………………………………………………………………………………………….. 

E-mail: ……………………………………………………………………………………………....................  

 
 

OPIEKUN  

Imię i nazwisko: ………………………………………………………………………………………………………… 

Telefon: ………………………………………………………………………………………………………………….. 

E-mail: ……………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 

PLACÓWKA  

Nazwa: ……………………………………………………………………………………………………………………. 

Adres: …………………………………………………………………………………………………………………….. 

Telefon: ………………………………………………………………………………………………………………….. 

E-mail: ……………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 

Podpisanie karty zgłoszeniowej jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią 
Regulaminu Konkursu i jego zaakceptowaniem oraz wyrażeniem zgody na 
przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora Konkursu*. 
 
 

…………............................................................  

(data i podpis nauczyciela - opiekuna) 

 
 

* Przetwarzanie danych osobowych: 

1. Administratorami danych osobowych są: Zespół Szkół Nr 1 we Wrocławiu i Gimnazjum Nr 19 
we Wrocławiu. 

2. Dane osobowe przekazane Organizatorom Konkursu będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 
29.08.1997 r. O ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926, z późn. zm.) w celu: 
a. realizacji Konkursu, 
b. wyłonienia zwycięzców Konkursu. 

3. Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia udział reprezentantów w 
Konkursie. Nauczyciel opiekun posiada prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich 
poprawiania. 

4. Nauczyciel opiekun wyraża zgodę na opublikowanie swojego imienia i nazwiska oraz wizerunku 
na stronach internetowych Organizatorów oraz na facebookowych fanpage’ach Organizatorów. 
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ZAŁĄCZNIK NR 2 
 
 

KARTA ZGŁOSZENIA – DLA UCZNIA  
Konkurs wiedzy o Wrocławiu i jego kulturze 
 
 

DANE UCZESTNIKÓW  

Imię i nazwisko:…………………………………………………………………………………………………………. 

Wiek: …………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
 

PLACÓWKA  

Nazwa: …………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

Podpisanie karty zgłoszeniowej jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią 
Regulaminu Konkursu i jego zaakceptowaniem oraz wyrażeniem zgody na 
przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora Konkursu*. W wypadku osób 
niepełnoletnich do prawidłowego wypełnienia karty zgłoszenia konieczny jest podpis 
rodzica lub opiekuna prawnego. 
 
 

…………………..…………............................................................  

(data i podpis ucznia bądź opiekuna prawnego) 

 
 

* Przetwarzanie danych osobowych: 

1.  Administratorami danych osobowych są: Zespół Szkół Nr 1 we Wrocławiu i Gimnazjum Nr 19 
we Wrocławiu. 

2.  Dane osobowe przekazane Organizatorom Konkursu będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 
29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926, z późn. zm.) w celu: 
a. realizacji Konkursu, 
b. wyłonienia zwycięzców Konkursu. 

3.  Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie. 
Każdy Uczestnik Konkursu posiada prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich 
poprawiania. 

4.  Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na opublikowanie swojego imienia i nazwiska oraz wizerunku 
na stronach internetowych Organizatorów oraz na facebookowych fanpage’ach Organizatorów. 
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ZAŁĄCZNIK NR 3 
 

LITERATURA I ZAGADNIENIA KONKURSOWE  

Konkurs wiedzy o Wrocławiu i jego kulturze 
 
 

1. LITERATURA 

1) Janusz Czerwiński, Wrocław przewodnik, Wydawnictwo Kartograficzne EKO-GRAF, 
Wrocław 2010 

2) Wojciech Chądzyński, Wrocław, jakiego nie znacie, Wydawnictwo Via Nova, Wrocław 
2010 

3) Materiały dostępne na oficjalnej stronie internetowej ESK 2016 (www.wroclaw2016.pl) 
dotyczące wydarzeń kulturalnych i kultury Wrocławia 
 
 

2. ZAGADNIENIA 

1) SYMBOLE WROCŁAWIA: 

herb 

flaga 

logo „Wrocław Miasto Spotkań” 

logo „Wrocław ESK 2016” 

2) WROCŁAWSKIE POSTACIE: 

Max Berg 

Ludwik Hirszfeld 

Edyta Stein 

Hugo Steinhaus 

Tadeusz Różewicz 

Alois Alzheimer 

Jan Miodek 

3) ZABYTKI ARCHITEKTONICZNE  I MIEJSCA: 

kościół św. Idziego 

kościół św. Elżbiety (farny) 

kościół św. Marcina 

kościół kolegialny św. Krzyża i św. Bartłomieja 

kościół św. Wojciecha 

kościół archikatedralny św. Jana Chrzciciela 

Stary Ratusz 

Hala Stulecia 

Rynek 

Plac Solny 

4) POMNIKI: 

pomnik hr. Aleksandra Fredry 

pomnik Ofiar Zbrodni Katyńskiej 
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Iglica 

Kamienie Stulecia 

5) OBIEKTY KULTURALNE I MUZEA: 

Muzeum Archidiecezjalne 

Muzeum Architektury 

Muzeum Miejskie Wrocławia 

Muzeum Narodowe 

Panorama Racławicka 

Narodowe Forum Muzyki 

Teatr Muzyczny Capitol 

Opera Wrocławska 

6) WROCŁAW W LATACH 80. XX w.: 

Pomarańczowa Alternatywa 

Waldemar Major Fydrych 

krasnale 

7) SPEKTAKLE I HAPPENINGI ESK 2016: 

główne założenia i cele programu, kuratorzy i sponsorzy 

wizyta Dalajlamy we Wrocławiu 

Ceremonia Otwarcia ESK – Przebudzenie 

Ceremonia Zakończenia ESK - Niebo 

Mosty 

Flow 

7 cudów Wrocławia i Dolnego Śląska 

8) PODSTAWOWE INFORMACJE O MIEŚCIE: 

położenie 

dzielnice i osiedla (wraz z położeniem geograficznym) 

9) LEGENDY  O WROCŁAWIU: 

legenda o dzwonie Grzesznika 

legenda o Bramie Kluskowej 

legenda o zegarze kluskowym z wieży św. Barbary 

legenda o kamiennej głowie w ścianie wieży katedralnej 
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