
 

Regulamin konkursu 
„Szlakiem nowohuckiej Solidarności.  

A kuku, panie generale”. 
 Miejska gra terenowa. 

 

 I. Przepisy ogólne 
1. Gra terenowa pod tytułem „Szlakiem nowohuckiej Solidarności. A kuku, panie generale” jest            

organizowana przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką i Zespół Szkół Elektrycznych  
Nr 2 w Krakowie. 

2. Gra odbędzie się dnia 24 maja 2018 r o godzinie 9.00 (rozpoczęcie w budynku Zespołu Szkół                
Elektrycznych Nr 2 os. Szkolne 26).  

3. Informacje dotyczące organizacji, przebiegu i wyników będą podawane na stronie:  
nh. elektryk2.i365.pl 

4. Gra odbędzie się na terenie dzielnicy Nowa Huta.  
5. Organizatorzy zapewniają posiłek dla uczestników gry (po zakończeniu gry) oraz nagrody dla            

zwycięzców.  
6. Udział w grze jest bezpłatny.  
7. Gra odbędzie się bez względu na warunki pogodowe.  

II.  Cele konkursu 
1. Kształtowanie postaw patriotycznych uczniów przez poznawanie historii, dziedzictwa i         

kultury swojego regionu. 
2. Upowszechnianie wiedzy o historii NSZZ Solidarność. 
3. Rozwijanie umiejętności pracy zespołowej i korzystania z informacji. 

 III. Uczestnictwo w konkursie 
1. W grze mogą wziąć udział zespoły 3 osobowe z opiekunem z gimnazjów, liceów i techników               

z terenu Krakowa i województwa małopolskiego. 
2.  Zgłoszenia drużyn dokonywane są przez formularz na stronie www.nh.elektryk2.i365.pl  
3. Zgłaszając drużynę należy podać skład osobowy (imię i nazwisko każdego z członków             

drużyny oraz opiekuna), dane kontaktowe (numer telefonu do nauczyciela opiekuna i adres            
mailowy). Podane dane będą przetwarzane przez organizatorów wyłącznie do celów          
związanych z organizacją konkursu. Opiekun drużyny prosi uczniów o wypełnienie zgody na            
przetwarzanie danych (zał 1). Załączniki przekazuje Organizatorom w dniu rozpoczęcia gry.           
Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu. 

 

 

http://nh.elektryk2.i365.pl/
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“Szlakiem nowohuckiej Solidarności. A kuku, panie generale”. 
 Miejska gra terenowa dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2017/2018 

IV. Harmonogram konkursu 
 

Lp. Zadanie Termin 

1. Zgłoszenie przez szkołę udziału w konkursie przez       
wypełnienie karty zgłoszeniowej na stronie     
internetowej nh.elektryk2.i365.pl  

od 16 kwietnia do 10 maja 2018 r. 

2. Potwierdzenie udziału  drużyn  do 10 maja 2018 r. 

3. Opublikowanie materiałów edukacyjnych pt. „Szlakiem     
nowohuckiej Solidarności. A kuku panie generale” na       
platformie e-learningowej konkursu   
edukacja.elektryk2.vot.p 

8 maja 2018 r. 

4. Konkurs „Szlakiem nowohuckiej Solidarności. A kuku,      
panie generale”.  Miejska gra terenowa. 
 
 

24 maja 2018 r. 
 godz. 9.00 - 13.30 
 
Budynek Zespołu Szkół   
Elektrycznych Nr 2  
os. Szkolne 26 

 

V. Przebieg konkursu.  
1. Szkoła zgłasza swój udział poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego umieszczonego         

na stronie konkursu nh.elektryk2.i365.pl 
2. O przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność zgłoszeń. Organizator zastrzega sobie prawo          

odmówienia przyjęcia zgłoszenia szkoły ze względu na brak miejsc.  
3. Konkurs rozpoczyna się i kończy w budynku Zespołu Szkół Elektrycznych w Krakowie            

Nowej Hucie Nr 2, os. Szkolne 26. 
4. Konkurs jest rozgrywany na terenie Nowej Huty (Szlak Nowohuckiej Solidarności os.           

Szklane Domy - Arka Pana). Plan dostępny jest w materiałach edukacyjnych. 
5. Wszyscy uczestnicy po ukończeniu gry otrzymają certyfikaty. 
6. Po zakończeniu gry zostaną przyznane nagrody główne dla 3 najlepszych drużyn. Dopuszcza            

się miejsca ex aequo. 
7. Organizatorom przysługuje prawo przyznania wyróżnień. 

 
VI. Zasady gry. 

1. Za przeprowadzenie gry są odpowiedzialni pracownicy Pedagogicznej Biblioteki        
Wojewódzkiej i Zespołu Szkół Elektrycznych Nr 2. W organizacji gry mogą pomagać            
uczniowie Zespołu Szkół Elektrycznych Nr 2 (wyłącznie pod opieką Organizatorów). 

2. Tematyka gry obejmuje wiedzę z historii Polski w XX wieku, ze szczególnym            
uwzględnieniem okresu stanu wojennego i historii Solidarności. Podstawowym źródłem         
informacji jest kurs na platformie e-learningowej pt. „Szlakiem nowohuckiej Solidarności. A           
kuku Panie generale. ”.  

http://nh.elektryk2.i365.pl/
http://www.elektryk2.vot.pl/edukacja/
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3. Drużyny otrzymują podczas rozpoczęcia gry opis i szczegółowe informacje (punkt          
rozpoczęcia i zakończenia gry, zasady punktacji, zasady wyłonienia zwycięzców). 

4. Drużyny rozpoczynają i kończą grę w wyznaczonym punkcie. Wszystkie drużyny mają taką            
samą trasę do przebycia.  

5. Warunkiem ukończenia gry jest dotarcie do wszystkich punktów. Oprócz punktów za           
wykonanie zadania na poszczególnych punktach, drużyny mogą zdobywać punkty dodatkowe          
za posiadaną wiedzę. Pytania będą związane z udostępnionymi materiałami na platformie           
e-learningowej.  

6. Po zakończeniu konkursu drużyny wykonują zadanie dodatkowe za które zostanie przyznana           
dodatkowa nagroda specjalna (dla całej drużyny). 

 
VII. Zasady bezpieczeństwa 

1. Gra odbywa się przy nieograniczonym ruchu drogowym. 
2. Drużyny z opiekunem poruszają się wyłącznie pieszo korzystając z chodników i           

przestrzegając zasad ruchu. 
3. Opiekun drużyny powinien posiadać telefon komórkowy (kontakt z organizatorami na podany           

numer). 
4. Organizator nie odpowiada za szkody wyrządzone przez uczestników. 

 
VIII. Przepisy końcowe 

1. W sprawach nie uregulowanych Regulaminem decyzję podejmuje Organizator. 
2. Wszystkie zmiany obowiązują od momentu opublikowania ich na stronie         

nh.elektryk2.i365.pl. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian organizacyjnych takich jak:          
przerwanie, zmiana lub przedłużenie gry, jeśli będą niesprzyjające warunki pogodowe. 

3. Dane osobowe uczniów są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie                
danych osobowych (Dziennik Ustaw 2016 poz. 922). 

 
Szczegółowych informacji udzielają: 
Jadwiga Jurczyk-Motyl Zespół Szkół Elektrycznych Nr 2 os. Szkolne 26 
tel. 887-304-768 e-mail: jagoda.jurczyk@elektryk2.krakow.pl 
 
Aldona Kruk Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka. Filia Nowa Huta. os. Kościuszkowskie 2a 
tel. 12 644 00 09 
 
  

http://nh.elektryk2.i365.pl/
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Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu 

 

Oświadczenie rodziców (opiekunów prawnych) uczniów biorących udział w Konkursie: 
Oświadczam, iż zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 
(t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 922) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych 

 

mojego dziecka .............................................................................................................................. 
(imię i nazwisko) 

 

ucznia ............................................................................................................................................ 
(nazwa szkoły) 

 

do celów związanych z jego udziałem w VII edycji konkursu Oblicza Nowej Huty w ramach 
którego jest organizowana miejska gra terenowa  „Szlakiem nowohuckiej Solidarności. A 
kuku, panie generale” dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych województwa 
małopolskiego w roku szkolnym 2018/2019 organizowanym przez Zespół Szkół 
Elektrycznych Nr 2 i Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką im. Hugona Kołłątaja w 
Krakowie. 

Oświadczam, że zapoznałam/em  się z Regulaminem w/w Konkursu i akceptuję jego 
postanowienia 

……………………………………………………………………………………………… 
(data i podpis rodzica (opiekuna prawnego) 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na publikowanie na stronach internetowych 
Organizatorów www.pbw.edu.pl , nh.elektryk2.i365.pl i elektryk2.krakow.pl oraz w 
artykułach publikowanych w prasie: 

●  imienia i nazwiska oraz nazwy szkoły mojego dziecka na liście laureatów  
i liście osób wyróżnionych; 

● fotograficznego wizerunku mojego dziecka na w/w stronach i w materiałach 
pokonkursowych 

………………………………………………………………………………………….. 
(data i podpis rodzica (opiekuna prawnego) 
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