
 

 

Regulamin VI Powiatowego 

Turnieju Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym 

pod Patronatem Honorowym Starosty Otwockiego 

 

Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem turnieju jest Powiat Otwocki działający poprzez Biuro Kultury i Promocji Starostwa 

Powiatowego w Otwocku oraz Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Otwocku, zwany w dalszej 

części regulaminu „Organizatorem”. 

2. Turniej organizowany jest dla uczniów drugiej i trzeciej klasy gimnazjalnej szkół publicznych i 

niepublicznych mających siedzibę na terenie powiatu otwockiego, działających w trzyosobowych 

drużynach – reprezentacjach szkoły. 

3. Turniej swoim zakresem obejmuje wiedzę i umiejętności zawarte w podstawie programowej 

przedmiotu „Wiedza o społeczeństwie”, ale zawiera także treści ponadprogramowe, dotyczące 

zagadnień samorządowych. 

4. Cele turnieju: 

 kształtowanie postaw obywatelskich; 

 przygotowanie do uczestnictwa w demokratycznych działaniach obywatelskich; 

 rozwijanie uzdolnień i zainteresowań uczniowskich oraz pobudzenie twórczego myślenia; 

 wspomaganie zdolności stosowania zdobytej wiedzy w praktycznym działaniu; 

 pogłębienie wiedzy o lokalnym i regionalnym życiu społecznym; 

 rozpowszechnianie wiedzy o samorządzie terytorialnym; 

 integrowanie z lokalnymi władzami samorządowymi. 

 

Zgłaszanie drużyn do konkursu 

1. Zgłoszenia drużyny dokonuje szkoła, najpóźniej do dnia 21 maja 2018 roku, poprzez dostarczenie 

„Karty zgłoszenia do turnieju” (Załącznik nr 1) oraz „Zgody na przetwarzanie danych osobowych i 

wykorzystanie wizerunku” (Załącznik nr 2) osobiście lub listownie do Kancelarii Starostwa 

Powiatowego w Otwocku, ul Górna 13 lub e-mailem na adres: kultura@powiat-otwocki.pl. W 

przypadku przesyłania drogą elektroniczną należy zeskanować wypełnioną podpisaną ręcznie Kartę. 

2. Każda szkoła może zgłosić jedną, trzyosobową drużynę, w której składzie mogą się znaleźć 

wyłącznie uczniowie danej szkoły. 

3. Informacje dotyczące zmiany składu osobowego drużyny przyjmowane są najpóźniej 1 dzień przed 

planowanym rozpoczęciem turnieju pisemnie lub mailowo na adres kultura@powiat-otwocki.pl. 



4. Każda drużyna może zaprosić do finału turnieju osobę, która będzie pełniła funkcję wspierającą. 

Każda drużyna może raz w ciągu finału, jedynie podczas Rundy nr II dotyczącej losowanych pytań 

skorzystać z pomocy wyznaczonej przez siebie osoby. Osobą wspomagającą może być nauczyciel, 

pracownik urzędu gminy lub radny gminy. 

 

Przebieg i forma konkursu 

1. Turniej przeprowadzony zostanie w formie testów, pytań i zadań konkursowych. 

2. Zasady rywalizacji, jak i dokładny przebieg i formę turnieju określa „Organizator” na podstawie 

przyjętych zgłoszeń. 

3. Finał turnieju odbędzie się 29 maja 2018 roku w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury im. 

M. E. Andriollego w Otwocku, przy ul. Poniatowskiego 10. Rozpoczęcie o godz. 9.00. O 

ewentualnej zmianie terminu i miejsca szkoły zostaną poinformowane listownie. 

 

Uczestniczenie w obradach Komisji lub Sesji Rady Gminy/Miasta/Powiatu 

1. Dodatkowe punkty może zdobyć drużyna uczestnicząc w posiedzeniu Komisji lub Sesji Rady 

Gminy/Miasta/Powiatu.  

2. W ww. posiedzeniu mogą uczestniczyć uczniowie szkoły, w tym obligatoryjnie co najmniej 1 osoba 

zgłoszona do reprezentacji. 

3. Uczestnictwo musi zostać potwierdzone dokumentem stanowiącym (Załącznik nr 3) do niniejszego 

regulaminu.  

4. Potwierdzenie uczestnictwa musi zostać dostarczone do Organizatora najpóźniej w dniu turnieju, tj. 

29 maja 2018 r. 

 

Nagrody 

Nagrody ufundowane zostaną przez Organizatora. 

 

Postanowienia końcowe 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania turnieju w związku z niewystarczającą liczbą 

zgłoszeń lub ze względu na niezależne od Organizatora przyczyny. 

2. Jury oceniające turniejowe zmagania wybrane zostanie przez Organizatora. 

3. Decyzje Jury dotyczące nagród są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. 

4. W przypadku nie spełnienia któregoś z postanowień regulaminu, drużyna może zostać przez Jury 

odrzucona z przyczyn formalnych. 

 


