Powiatowy Prasowy Konkurs Wiedzy
o Powstaniu Styczniowym
organizowany pod patronatem
Starosty Opolskiego – Zenona Rodzika

REGULAMIN
Organizatorami konkursu są Powiatowa Biblioteka Publiczna i Wydział Edukacji, Zdrowia,
Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Opolu Lubelskim
Konkurs jest organizowany z okazji obchodów 150 rocznicy wybuchu Powstania
Styczniowego oraz ustanowienia przez Senat RP roku 2013 – Rokiem Powstania
Styczniowego.
Celem konkursu jest:
•
•
•
•
•
•

upowszechnianie wiedzy na temat ważnych wydarzeń w dziejach narodu polskiego,
poznanie ważnych wydarzeń z okresu Powstania Styczniowego, które miały miejsce
na terenie powiatu opolskiego,
zachowanie pamięci o bohaterach narodowych z tego okresu,
pamięć o miejscach pamięci narodowej ( mogiły, pomniki i tablice pamiątkowe
poświęcone Powstaniu Styczniowemu)
kształcenie umiejętności zdobywania informacji z różnych źródeł,
wzmacnianie więzi narodowej oraz rozwój regionalizmu,

Uczestnicy:
•
•

konkurs adresowany jest do wszystkich chętnych niezależnie od wieku,
warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie poprawnie kuponu z pytaniami
konkursowymi, która zostanie zamieszczona w okazjonalnym wydaniu Opolskiej
Gazety Powiatowej , na stronie www Starostwa Powiatowego i Powiatowej Biblioteki
Publicznej oraz będzie dostępna we wszystkich bibliotekach publicznych powiatu
opolskiego,

Zadanie Konkursowe polega na udzieleniu odpowiedzi na pytania zawarte w kuponie
konkursowym. Pytania konkursowe opracowane zostały na podstawie materiałów
zawartych w okazjonalnym wydaniu Opolskiej Gazety Powiatowej oraz dostępnych
materiałów w zbiorach regionalnych Powiatowej Biblioteki Publicznej w Opolu
Lubelskim. Autorem pytań są pracownicy Biblioteki Powiatowej.
Wypełnione Kupony konkursowe należy przesłać lub dostarczyć osobiście na adres:
Powiatowa Biblioteka Publiczna w Opolu Lubelskim
24-300 Opole Lubelskie, ul. Stary Rynek 46,
Każdy uczestnik może przesłać jeden kupon konkursowy z udzielonymi odpowiedziami.
Ostateczny termin nadsyłania kuponów to 31 maja 2013 roku. Losowanie szczęśliwych
kuponów spośród prawidłowo wypełnionych odbędzie się w Starostwie Powiatowym w
Opolu Lubelskim. Wyniki konkursu zostaną opublikowane w Opolskiej Gazecie

Powiatowej i na stronach www Starostwa Powiatowego i Powiatowej Biblioteki
Publicznej w Opolu Lubelskim. Wręczenie nagród wszystkim laureatom konkursu
odbędzie się na uroczystym spotkaniu w miesiącu czerwcu.
ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE

