
 
REGULAMIN 

I GMINNEGO KONKURSU HISTORYCZNEGO 

„Dzieje Nura i Gminy Nur” 
organizowanego przez                                                                           

Bibliotekę Publiczną Gminy Nur 
pod honorowym patronatem 

Wójta Gminy Nur 

w 100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę 
 
 

Współpraca: 
Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Nurze 
 

Cele konkursu: 
1. Propagowanie dziejów Nura jako lokalnego centrum administracyjnego.  
2. Kształtowanie postaw patriotycznych uczniów poprzez upowszechnianie                           
i pogłębianie wiedzy o historii Nura i Gminy Nur.  
3. Pogłębianie poczucia dumy z bogatej historii swojej „małej Ojczyzny”. 
4. Inspirowanie i zachęcanie uczniów do podjęcia samodzielnych poszukiwań 
zmierzających do poznania historii środowiska związanego z miejscem 
zamieszkania.  
 

Organizacja konkursu:  
1. Konkurs ma zasięg gminny i obejmuje obszar gminy Nur.  
2.Konkurs przeprowadzony zostanie w jednej kategorii wiekowej – uczniowie Szkoły 
Podstawowej w Nurze (obecne klasy: VI,VII i II gimnazjum). 
3. Konkurs składa się z dwóch etapów:  
1) szkolnego (etap I – eliminacje w Szkole Podstawowej w Nurze),  
2) gminnego (etap II – finał w Urzędzie Gminy Nur).  
4. Testy do etapu szkolnego z kartami odpowiedzi i instrukcją zostaną przekazane                            
do szkoły po 1 września 2018 r.  
5. Konkurs w formie testu zostanie przeprowadzony w połowie września 2018 r. 
6. Tylko laureaci eliminacji szkolnych biorą udział w II etapie konkursu – 
maksymalnie 3 uczniów z każdej klasy.  
6. Test konkursowy pt. „Dzieje Nura i Gminy Nur” zostanie opracowany w oparciu                           
o materiały znajdujące się na stronie internetowej Urzędu Gminy Nur 
(www.gminanur.pl) w zakładkach: „Historia”, „Zabytki”, „Herb Gminy Nur”                        
oraz w folderze promującym Gminę Nur (do pobrania w Bibliotece Publicznej Gminy 
Nur). 
7. Regulamin konkursu jest udostępniony na stronie internetowej Urzędu Gminy Nur 
oraz Biblioteki Publicznej Gminy Nur (www.nur.naszabiblioteka.com).  
 

Rozstrzygnięcie konkursu 
1. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie podlegają weryfikacji.  
2. Podsumowanie konkursu oraz uroczyste wręczenie dyplomów, nagród                      
i wyróżnień odbędzie się na początku października 2018 r. 
 

Nagrody:  
1. Laureaci etapu II otrzymają nagrody rzeczowe.  
2. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy i nagrody książkowe.   
 

 

http://www.gminanur.pl/
http://www.nur.naszabiblioteka.com/

