
REGULAMIN KONKURSU 

WIEDZY O MŁODZIEŻOWEJ RADZIE GMINY RZEPIENNIK STRZYŻEWSKI 

realizowanego  przez: 

Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Promocji w Rzepienniku Strzyżewskim, 

 

§ 1 

Cele Konkursu 

 

Konkurs ma na celu poszerzenie wiedzy uczestników o „Młodzieżowej Radzie Gminy” - 

przybliżenie  idei jej powstania, celów, zadań i zasad działania.  

  

§ 2 

Organizator Konkursu 

 

1. Organizatorem Konkursu „Konkurs Wiedzy o Młodzieżowej Radzie Gminy Rzepiennik 

Strzyżewski” jest Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Promocji w Rzepienniku Strzyżewskim. 

2. Patronat honorowy: Wójt Gminy Rzepiennik Strzyżewski.  

 

§ 3 

Założenia organizacyjne 

  

1. Konkurs zostanie przeprowadzony w następującej kategorii: 

a) dla uczniów szkół podstawowych (V-VIII klasa) z Gminy Rzepiennik Strzyżewski. 

- Test składający się z 20 pytań zamkniętych (po 1 pkt) oraz 1-go pytania otwartego (15 pkt), 

- Test zakresem merytorycznym obejmował będzie wiedzę ogólną oraz informacje zawarte w 

Statucie Młodzieżowej Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski wprowadzonego Uchwałą nr 

XLV/330/2022 z dnia 19 maja 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIX/298/2018 z dnia 26 

stycznia 2018 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski. 

 

2. Konkurs zostanie przeprowadzony 3 października 2022 r. o godzinie 8.00  

w Szkołach Podstawowych w : 

- Rzepienniku Strzyżewskim, 

- Rzepienniku Suchym, 

- Rzepienniku Biskupim, 

- Turzy, 

- Olszynach, 

a) Zaplombowane koperty wraz z określoną liczbą  testów oraz kart identyfikacyjnych (po 

wcześniejszym zgłoszeniu zapotrzebowania przez szkoły) zostaną przekazane do placówek 30 

września 2022 r. do godziny 15.00. 

b) Konkurs trwa 45 minut i kończy się o godzinie 8.45 - 3 października 2022 r. Po tym czasie 

wyznaczony przez Dyrektora SP nauczyciel zbiera testy oraz karty identyfikacyjne i umieszcza je w 

dwóch osobnych kopertach, które zostaną zapieczętowana oraz przekazane Jury do oceny.  

 

3. Każdy arkusz testu ma swój unikatowy numer, który znajduje się również na przytwierdzonej do 

niego karcie identyfikacyjnej. Na karcie należy wpisać następujące dane: 

Imię i nazwisko:……………………….. 

Klasę oraz szkołę:………..……………. 

Telefon kontaktowy:……...…………… 

Wypełnione karty zostaną umieszczone w odrębnych kopertach niż testy tak, aby po wybraniu przez 

Jury najlepszych prac pozwoliły na identyfikację zwycięzców.  

  

 



§ 4 

Ocena prac konkursowych 

 

1. O wyłonieniu laureatów Konkursu decyduje niezależne Jury powołane przez Organizatora. 

2. W konkursie można uzyskać: 20 punktów z części zadań zamkniętych oraz 15 punktów za 

zadanie otwarte, razem 35 punktów. 

3. Podczas oceny zadania otwartego Jury pod uwagę weźmie: 

- interesujący pomysł, 

- zasadność realizacji, 

- realność wykonania. 

4. Decyzje Jury są niepodważalne i ostateczne. 

 

§ 5 

Ogłoszenie wyników Konkursu 

  

1. Ogłoszenie wyników nastąpi do 10 października 2022 r. Wyniki zostaną ogłoszone na stronie 

Gminnego Centrum Kultury, Czytelnictwa i Promocji w Rzepienniku Strzyżewskim, 

Ponadto zwycięzcy zostaną poinformowani telefonicznie (na numer podany w karcie 

identyfikacyjnej) 

Nagrody zostaną wręczone w miejscu i czasie podanym przez Organizatora – informacje te zostaną 

przekazane uczestnikom telefonicznie (na numer podany w karcie identyfikacyjnej) 

  

§ 6 

Nagrody 

  

1. Organizator przewiduje 3 nagrody główne: za I miejsce smartwatch, za II oraz III miejsce 

słuchawki bezprzewodowe. 

 

  

 

 


