
Regulamin konkursu „Czy znasz życie i mowę swych przodków?                             

Zapytaj babcię, zapytaj dziadka ” 

1. Organizatorem konkursu jest Gmina i Miasto Chęciny. 

2. Pomysłodawcą konkursu i autorem pytań jest pasjonat kultury ludowej, świętokrzyski regionalista 

Pan Marian Kwiecień. 

 

1. Założenia konkursu 

 Cele konkursu: 

- Popularyzacja wiedzy i poznanie obyczajów mieszkańców wsi. 

- Zainteresowanie młodego pokolenia życiem swych dziadków i pradziadków i nawiązanie więzi 
między nimi. 

-  Pokazanie różnic i cech wspólnych życia wiejskiego dziadków i wnuków na przestrzeni 

mijających lat, poprzez wspomnienia starszych pokoleń z czasów dzieciństwa i młodości.                      

 

2. Zasady konkursu 

1. Udział w Konkursie może wziąć każda osoba fizyczna, bez ograniczeń wiekowych zamieszkująca 

Gminę i Miasto Chęciny. 

2. Zgłoszenia do Konkursu może dokonać jedna osoba, natomiast prace nad udzieleniem odpowiedzi 

na pytania zawarte w Karcie Odpowiedzi mogą mieć charakter zespołowy.  

3.  Konkurs składa się z zestawu 20 pytań. Ocenie podlegać będą "karty" tych 

uczestników, którzy udzielą odpowiedzi na co najmniej połowę pytań (zawartych w 10 

punktach). Zestaw pytań stanowi załącznik do niniejszego regulaminu. Odpowiedzi należy 

wpisać w miejsca kropek. 

4.  Zestaw pytań dostępny jest w formie elektronicznej http://www.checiny.pl/ i 

http://www.ckis.checiny.pl/ oraz w formie papierowej na portierni Centrum Kultury i Sportu w 

Chęcinach.  

5. Uczestnicy konkursu będą mogli otrzymać pakiet odpowiedzi z wyjaśnieniem kwestii dla nich 

niejasnych, bądź takich, na które nie znali odpowiedzi. 

6. Aby odpowiedzieć na pytania konkursowe, należy skorzystać z różnych źródeł wiedzy: 

podręczników, słowników, Internetu. Najcenniejszym źródłem będzie jednak rozmowa 

z babcią, dziadkiem, osobą, która pamięta dawne życie na wsi. 

 

 

http://www.checiny.pl/


 

 Terminy 

1.  Konkurs trwa od 14.04.2022 roku do 10.05.2022 roku. 

2. Przystąpienie do Konkursu następuje z chwilą przekazania wypełnionej Karty Odpowiedzi, zgody i 

RODO (tylko w formie papierowej) czyli złożenia ich na portierni Centrum Kultury i Sportu  w 

Chęcinach najpóźniej do dnia 10.05.2022 do godziny 15.30. 

Ocena prac i nagrody 

1.  Oceny prac dokona jury powołane przez organizatora. 

2. Organizator powiadomi telefonicznie laureatów konkursu do 16.05.2022. Lista nagrodzonych 

osób zostanie umieszczona na stronie internetowej Gminy i Miasta w Chęcinach oraz Centrum 
Kultury  

i Sportu w Chęcinach.  

3. Trzy pierwsze miejsca wyróżnimy nagrodami rzeczowymi. Przewidujemy również nagrody 

specjalne. 

4. O terminie i sposobie przekazania nagród organizator poinformuje na stronach internetowych. 

Postanowienia końcowe 

1. Przystąpienie przez uczestnika do konkursu oznacza zaakceptowanie niniejszego Regulaminu 

a laureaci wyrażają zgodę na publikację swojego imienia i nazwiska na stronach internetowych 

organizatora i CKiS, w związku z rozporządzeniem o ochronie danych „RODO”. 

 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie trwania Konkursu bez 

podania przyczyny. Zmiana Regulaminu zostanie opublikowana w taki sam sposób, w jaki był 

ogłoszony Konkurs. 

 3. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu w każdym czasie bez podania 

przyczyny. Ogłoszenie odwołania Konkursu zostanie opublikowane w taki sam sposób, w jaki był 

ogłoszony Konkurs. Czy znasz życie i mowę swych przodków – zapytaj babcię, zapytaj dziadka! 

 


