
Olimpiada Wiedzy o Regionie Ponidzia 
 
Organizowana  przez Koalicję:  
Urząd Miasta i Gminy Busko-Zdrój  
Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Oddział w Busku-Zdroju 
Towarzystwo Miłośników Buska-Zdroju 
Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Oddział w Busku-Zdroju 
Buskie Samorządowe Centrum Kultury 
„Uzdrowisko Busko-Zdrój” S.A.  
Bank Spółdzielczy w Busku-Zdroju 
Stowarzyszenie „Ziemia Buska”  
Klub Samorządności i Przedsiębiorczości działający przy Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych 
w Busku –Zdroju. 
Patronat Medialny: Słowo Ludu 

Tygodnik Ponidzia  
 

REGULAMIN UCZESTNICTWA W OLIMPIADZIE 
 

Skierowana do społeczności lokalnej w czterech grupach wiekowych: 
1. Dzieci ze szkół podstawowych 
2. Młodzież gimnazjalna 
3. Młodzież szkół średnich 
4. Dorośli, mieszkańcy 

 
Cel Olimpiady: 

1. Upowszechniane wiedzy o regionie swojego miejsca zamieszkania  
2. Promocja produktów lokalnych aktywizująca rozwój turystyki na Ponidziu.  
3. Aktywizacja społeczności w kierunku budowania pozytywnej strategii rozwoju 

regionu.  
4. Tworzenie profesjonalnej obsługi turystycznej.  
5. Budowanie pozytywnego lobbingu na rzecz rozwoju regionu.  

 
Zakres przedmiotowy Olimpiady: 
historia, geografia, przyroda, architektura, tradycje Ponidzia 
  
Olimpiada zostanie przeprowadzona w 2 etapach:  

I. Wewnątrzszkolny i środowiskowy 
II. Międzyszkolny o charakterze powiatowym  

I etap  
Przeprowadzony zostanie w szkołach wewnętrzny konkurs w poszczególnych grupach 
wiekowych w terminie do 21 listopada 2005 r. Laureaci szkolni w liczbie 3 osób zostaną 
powiadomieni po 21 listopada o zakwalifikowaniu się do II etapu – powiatowego, drogą 
elektroniczną . Komisja składająca się z przedstawicieli Koalicji przygotuje pytania do I etapu 
olimpiady. Każda szkoła, która potwierdzi udział w Olimpiadzie do 28 października 2005r. 
otrzyma zestaw pytań do pierwszego etapu, również drogą elektroniczną.  
Formularz , zestawy pytań oraz wszelkie bieżące informacje w załączeniu, dostępne także 
drogą elektroniczną na stronie www.umig.busko.pl  
 
 
 
 



II etap 
Przeprowadzony zostanie w pierwszym tygodniu grudnia 2005r. Organizatorzy zastrzegają 
sobie prawo powiadomienia o ostatecznym terminie i miejscu przeprowadzenia II etapu do 21 
listopada br. 
Rozstrzygnięcie II etapu odbędzie się w dniu kończącym olimpiadę w każdej grupie 
wiekowej oddzielnie. Każdy z uczestników zakwalifikowanych do II etapu, otrzyma test z 
pytaniami. 
 

1.   Dzieci ze szkół podstawowych – test z 15 pytaniami do napisania w czasie od godz. 
9.00 do godz. 10.00 

2. Młodzież gimnazjalna - test z 30 pytaniami do napisania w czasie od godz.11.00 do 
godz. 12.00 

3. Młodzież szkół średnich - test z 40 pytaniami do napisania w czasie od godz.13.00 do 
godz. 14.00 

 
Nagrody: 

1. Tytuł Mistrza Wiedzy o Regionie 
2. Upominki dla uczestników 

 
Dorośli mieszkańcy Ponidzia mogą wziąć udział w otwartej Olimpiadzie i uzyskać 
również tytuł Mistrza Wiedzy o Regionie Ponidzia.  
 
 
Organizatorzy: 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Formularz 
 

 
 
 
 

Zgłoszenie uczestnictwa w Olimpiadzie 
Wiedzy o Regionie Ponidzia 

 
 

........................................................................................................................ 
( imię, nazwisko lub nazwa szkoły, instytucji) 

 
 

......................................................................................................................... 
( adres ) 

 
.......................................................................................................................... 

( telefon kontaktowy, e-mail) 
 
 
 
 
Zgłoszenie prosimy przesłać do 28 października 2005 roku na adres: 
 
Urzędu Miasta i Gminy Busko-Zdrój,  
al. Mickiewicza 10, 28-100 Busko-Zdrój,  
 
faksem 41/370 52 90   
 
lub e-mail:promocja@umig.busko.pl 
 
 
 
Potwierdzam udział w Olimpiadzie Wiedzy o Regionie Ponidzia i zapoznanie się 
z zasadami uczestnictwa zawartymi w  regulaminie udziału w Olimpiadzie. 

 
 

podpis zgłaszającego i pieczęć
 

....................................................
 

 
data,.....................................         
  

 
 

 
 


