POLSKO-SŁOWACKI KONKURS WIEDZY, REALIZOWANY W RAMACH MIKROPROJEKTU
„TRANSGRANICZNE PRZENIKANIE”

Realizator mikroprojektu: Miejska Biblioteka Publiczna w Limanowej
Partner słowacki: Biblioteka Orawska w Dolnym Kubinie
Organizator konkursu: Miejska Biblioteka Publiczna w Limanowej
I. Cele konkursu:
− poszerzanie wzajemnej wiedzy oraz promowanie miast Limanowa i Dolny Kubin wraz
z ich dorobkiem kultury historycznej, materialnej i duchowej
− kreowanie transgranicznych inicjatyw lokalnych z elementami edukacyjnymi i
umożliwienie stworzenia wspólnych produktów kulturowych
II. Uczestnicy:
Uczniowie szkół średnich z terenu miast Limanowa i Dolny Kubin.
III. Warunki uczestnictwa, zasady konkursu:
1. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół średnich z terenu miast Limanowa i Dolny
Kubin.
2. Podstawą konkursu są treści dotyczące Limanowej, Dolnego Kubina oraz współpracy
partnerskiej miast, zawarte w e-booku „Transgraniczne przenikanie”.
3. Konkurs będzie miał formę pisemną. Będzie to test jednokrotnego wyboru.
4. Dla polskich uczestników konkursu merytoryczną podstawą będą treści dotyczące
Dolnego Kubina oraz rozdział o współpracy.
5. Dla uczestników słowackich – treści dotyczące Limanowej oraz rozdział o współpracy.
6. Testowy zestaw konkursowy będzie liczył 30 pytań. W zależności od przebiegu
konkursu, organizator dopuszcza możliwość przeprowadzenia dogrywki.
7. E-book w wersji elektronicznej zamieszczony jest pod poniższymi linkami:
http://www.mbp.limanowa.pl/ebook
http://www.oravskakniznica.sk/ebook
Zainteresowane konkursem szkoły bądź uczestnicy mogą także odbierać e-book’a – w
„fizycznej” wersji CD – w obydwu bibliotekach (egzemplarz bezpłatny).
8. Każda ze szkół, może desygnować do konkursu 5-7 uczniów, reprezentantów swojej
szkoły. w nieprzekraczalnym terminie do 04.10.2013r. W przypadku chęci zgłoszenia
większej liczby uczniów do konkursu, należy to skonsultować z organizatorem przed
wyżej wymienionym terminem.
9. Potwierdzenia udziału w konkursie dokonuje szkoła w imieniu swoich uczniów na
załączonym do regulaminu formularzu. Niniejszy regulamin oraz formularze dostępne
są również w wersji elektronicznej na stronie internetowej limanowskiej biblioteki w
zakładce MIKROPROJEKT 2013.
10. Pisemny konkurs dla finalistów polskich przeprowadzony zostanie w limanowskiej
Miejskiej Bibliotece Publicznej 18.10.2013r., godzina 10.00, a dla uczestników
słowackich – w Bibliotece Orawskiej w Dolnym Kubinie 17.10.2013r., godzina 11.00.

IV. Podsumowanie i nagrody
11. Dla zwycięzców, poza nagrodami rzeczowymi o wartości: I miejsce – 200 zł, II
miejsce – 150 zł, III miejsce – 100 zł, zorganizowana zostanie jednodniowa
wycieczka po najatrakcyjniejszych miejscach Dolnego Kubina i jego okolicy. Odbędzie
się ona 23.10.2013r.
12. Wszelkie dodatkowe i szczegółowe informacje związane z konkursem, można uzyskać
w obydwu bibliotekach:
− Miejska Biblioteka Publicznaw Limanowej: telefon – 18 3372140,
e-mail: info@mbp.limanowa.pl
− Biblioteka Orawska w Dolnym Kubinie: telefon – 043 586 2277,
e-mail: podujatia@oravskakniznica.sk

Zapraszamy do udziału.

