
VI    MIĘDZYSZKOLNY

 KONKURS  WIEDZY O ZIEMI CIECHANOWSKIEJ

pt.: „TAJEMNICE ZIEMI CIECHANOWSKIEJ”

Organizator konkursu: Szkoła Podstawowa nr 5 w Ciechanowie

Patronat: Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie

Adresaci konkursu

Konkurs  adresowany  jest  do  uczniów  klas  IV – VI   szkół podstawowych miasta 

i gminy Ciechanów. 

Cel  konkursu

Celem konkursu jest rozwijanie zainteresowań historią i kulturą „mojej małej ojczyzny” oraz 

ukazanie,  w  jaki  sposób  uczniowie   rozwijają  i  rozpowszechniają  wiedzę  o  dziedzictwie 

swojego regionu. 

Charakter  konkursu

W ramach udziału w konkursie „Tajemnice  Ziemi Ciechanowskiej” można zaprezentować 

pomniki przyrody, obiekty architektoniczne, nieistniejące już zabytki,  zanikające tradycje i 

obyczaje,  gwarę,  wydarzenia historyczne kultywowane w regionie;  wszystkie  inne lokalne 

„osobliwości”,  pod  warunkiem,  że  są  one  charakterystyczne  dla  Ziemi  Ciechanowskiej. 

Odkrywając  i  badając  kulturowe  elementy  naszego  regionu  poszukujemy  tych,  które  są 

unikalne. 

Warunki uczestnictwa

• Każda  szkoła  wystawia  jedną  pracę  do  konkursu.  Praca  powinna  mieć  charakter 

opisowy (max. 2. strony tekstu wydruku komputerowego formatu A4, czcionka 12). 

Autorem jednej pracy opisowej może być jeden uczeń.

• W treści opisu  powinno być zawarte krótkie uzasadnienie wyboru „tajemnicy”. 

• Do pracy  obowiązkowo należy  dodać  bibliografię,  czyli  spis  książek  oraz  innych 

źródeł, z których korzystano podczas pisania tekstu konkursowego. Bibliografia nie 

zalicza się do objętości pracy.  



• Do  opisu  można  dołączyć  fotografię,  rysunek,  grafikę  i   umieścić  poza  tekstem. 

Dodatek ten nie podlega ocenie.

• Pracę, wraz z wypełnionymi załącznikami  nr 1 i nr 2  należy złożyć w sekretariacie 

Muzeum  Szlachty  Mazowieckiej  w  Ciechanowie  z  dopiskiem  na  kopercie: 

„TAJEMNICE ZIEMI CIECHANOWSKIEJ” – konkurs” albo wysłać pocztą na 

adres: Muzeum Szlachty Mazowieckiej, 06-400 Ciechanów, ul. Warszawska 61 a, 

       z dopiskiem na kopercie jw. 

• Brak dołączonych załączników dyskwalifikuje pracę konkursową. 

• Zwycięzcami  konkursu  i  zdobywcami  trzech  głównych  nagród  zostaną  uczniowie, 

którzy przedstawili najciekawsze prace konkursowe. 

• Do konkursu nie mogą być zgłoszone prace wcześniej publikowane, bądź pisane na 

potrzeby innych konkursów.

Termin składania prac – do  21  marca 2014 roku (piątek). 

O kwalifikacji prac decyduje data stempla pocztowego/ data wpłynięcia do 

sekretariatu muzeum. 

 

Podsumowanie konkursu

Wyniki  konkursu  oraz  wręczenie  dyplomów  i  nagród  nastąpi  podczas  obchodów  Dnia 

Regionalnego, tj.:  15 kwietnia  2014  r.  o godz.  1000   w  Szkole  Podstawowej  nr  5  

w Ciechanowie.  Miło nam będzie gościć delegację szkół w osobach: uczestnika konkursu 

wraz z nauczycielem oraz grupą uczniów zainteresowanych tematyką regionalną.


