II OLIMPIADA WIEDZY O KURPIACH 2020

REGULAMIN
ORGANIZATOR
Związek Kurpiów
ul. Świętokrzyska 2
07-410 Ostrołęka
www.kurpie.org
biuro@kurpie.org, tel. 29 764 58 30
Współorganizatorzy: Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli,
Muzeum Kultury Kurpiowskiej, Zespół Szkół Zawodowych nr 4 im. Adama Chętnika
w Ostrołęce, Powiat Ostrołęcki, Powiat Przasnyski, Powiat Łomżyński, Miasto Ostrołęka,
Miasto Łomża
CELE
1. Rozbudzanie zainteresowań historią, kulturą i tradycjami regionu.
2. Kształtowanie umiejętności samodzielnego dochodzenia do wiedzy.
3. Kształtowanie poczucia tożsamości regionalnej oraz postaw patriotycznych.
4. Popularyzacja kultury kurpiowskiej.
5. Stworzenie uczniom możliwości sprawdzenia własnej wiedzy o regionie.
6. Tworzenie więzi i nawiązywanie współpracy pomiędzy uczniami, nauczycielami,
szkołami, jednostkami samorządowymi i innych placówkami z terenu Kurpiów oraz
terenów sąsiadujących.
7. Uczenie rywalizacji i współzawodnictwa w kategorii indywidualnej i drużynowej.
ADRESACI
Uczniowie szkół średnich z regionu kurpiowskiego oraz terenów sąsiadujących.
UCZESTNICTWO
1. Warunkiem uczestnictwa w Olimpiadzie jest zgłoszenie danej szkoły przez szkolnego
opiekuna Olimpiady do 30 października 2020 r. poprzez wysłanie Karty Zgłoszeniowej
(zał. nr 1). Adres zgłoszenia: Związek Kurpiów, ul. Świętokrzyska 2, 07-410 Ostrołęka,
e-mail: biuro@kurpie.org, tel. 29 764 58 30.
2. Każda szkoła zgłasza zespół złożony z trzech uczniów oraz wyznacza nauczyciela opiekuna. Olimpiada odbywa się w kategorii zespołowej i indywidualnej.
3. Miejsce przeprowadzenia Olimpiady: ze względu na stan pandemii koronawirusa indywidualnie w każdej zgłoszonej szkole.
4. Termin przeprowadzenia finału Olimpiady: 1 grudnia – 15 grudnia 2020 r. Dokładny
termin zostanie przesłany uczestnikom po zakończeniu rekrutacji.

SYSTEM PRZEPROWADZENIA OLIMPIADY
Ze względu na stan pandemii koronawirusa Olimpiada odbędzie się w następujący
sposób:
1. Do każdej zgłoszonej szkoły w określonym dniu i godzinie przyjedzie przedstawiciel
Związku Kurpiów, który spotka się ze startującymi w Olimpiadzie uczniami oraz opiekunem
w wybranym przez dyrekcję szkoły miejscu w reżimie sanitarnym. Po wyjaśnieniu zasad,
o określonej godzinie przedstawiciel Związku Kurpiów rozda pisemne testy. Po upływie
czasu przewidzianego na odpowiedzi, odbierze prace od uczestników.
2. Prace będą sprawdzane w siedzibie Związku Kurpiów przez Komisję.
3. Komisja zbierze się w ciągu trzech dni od dnia pisania testów.
4. Wszystkie szkoły, zwycięskie drużyny oraz uczestnicy indywidualni zostaną
powiadomieni telefonicznie i drogą elektroniczną o wynikach Olimpiady w ciągu pięciu dni
od dnia pisania testów. Wiadomość będzie także zawierała informację dotyczącą miejsca
i sposobu wręczenia nagród dla zwycięzców. Do wszystkich szkół drogą elektroniczną
zostaną także wysłane skany poszczególnych testów.
TEMATY WIODĄCE II OLIMPIADY
1. 100. rocznica zwycięstwa w wojnie 1920 r.
2. 40-lecie strajków sierpniowych oraz powstania Solidarności
3. 100. rocznica urodzin Henryka Syski
POLECANE LEKTURY:
- praca zbiorowa Kurpie. Najważniejsi w dziejach
- Edmund Szczesiak, Droga do wolności
- Mirosław Grzyb, Ilustrowany Słownik Kurpiowski
- Józef Sobiecki, Dźwiękowe ścieżki pamięci cz. Kurpie
Uwaga: każda zgłoszona szkoła otrzymuje od organizatora jeden komplet lektur
ZADANIA KONKURSOWE I ZASADY OCENIANIA
1. Za ocenę odpowiedzi odpowiedzialna jest Komisja Konkursowa powołana przez
Organizatora.
2. Zadania konkursowe mają charakter teoretyczny, oceniane są przez Komisję
Konkursową, sporządzone są na podstawie podanej literatury.
3. Olimpiada składać się będzie z części testowej. W części testowej biorą udział wszyscy
uczestnicy w swoich szkołach. Na podstawie wyników testów zostaną ustalone wyniki
indywidualne i grupowe II Olimpiady. Zsumowane wyniki trzech startujących uczestników
danej szkoły dają wynik drużynowy.
4. Decyzje podjęte przez Komisję Konkursową, dotyczące przyznania miejsc, punktów,
wyróżnień i nagród są ostateczne.
5. W kwestiach nieobjętych niniejszym Regulaminem sytuacje sporne rozstrzyga
Organizator.

KOMISJA KONKURSOWA
Do zadań Komisji Konkursowej należy:
1. Opracowanie pytań konkursowych.
2. Ocena prac konkursowych i wyłonienie zwycięzców.
3. Powiadomienie uczestników o wynikach.
4. Zabezpieczenie samodzielności pracy uczniów w trakcie pisania testów.
WYRÓŻNIENIA I NAGRODY
1. Na podstawie wyników Komisja Konkursowa wyłania laureatów, którzy otrzymają
dyplomy i nagrody rzeczowe.
2. Komisja może przyznać wyróżnienia i upominki dla uczestników, którzy nie
zostali laureatami, ale wykazali się dużą wiedzą o regionie.
3. Dla wszystkich uczestników oraz opiekunów, przewidziane są dyplomy oraz
podziękowania za udział w Olimpiadzie

