
         Wieczór z duchami LGD w zamku Borkowiców  – 4 MARZEC 2014 R. 

REGULAMIN KONKURSU WIEDZY O MAĆKO 

BORKOWICU  

 

 

1. Organizator: 

- Stowarzyszenie LGD "Wielkopolska z Wyobraźnią”.  

2. Cele  konkursu: 

- budzenie i pogłębianie związków młodzieży z Małą Ojczyzną poprzez zrozumienie 

zawiłości historycznych naszego regionu, 

- zainteresowanie młodzieży historią naszego regionu, 

- integracja mieszkańców w oparciu o wspólną historię, 

- promowanie wśród mieszkańców turystyki historycznej na obszarze LGD „Wielkopolska z 

Wyobraźnią” 

 3. Uczestnicy konkursu: 

W konkursie mogą brać udział zespoły trzy osobowe składające się z osób w wieku 15-26 lat 

zamieszkujące obszar LGD „Wielkopolska z Wyobraźnią” (tj. gminy Koźmin Wlkp., Borek 

Wlkp., Pogorzela, Rozdrażew). Dopuszcza się możliwość, że w skład zespołu będą wchodziły 

max dwie osoby uczące się w szkołach na terenie LGD, które nie są stałymi mieszkańcami 

LGD. 

4. Termin i miejsce: 

4 marzec 2014 r., godz. 18.20 aula w ZSP w Koźminie Wlkp. (ZAMEK) 

5. Forma i tematyka konkursu 

Tematem konkursu jest postać historyczna Maćko Borowica, wojewody poznańskiego,  

właściciela zamku koźmińskiego i okolicznych wsi.  

Konkurs zostanie rozegrany w konwencji programu „1z10”. W pierwszym etapie każda z 

uczestniczących trzyosobowych drużyn odpowie na 15 pytań testowych (za poprawną 



odpowiedź w zależności od stopnia trudności pytania, będzie można otrzymać od 1-3 pkt). 

Odpowiedzi należało będzie zanotować na udostępnionych tabliczkach, czas na odpowiedź to 

1 minuta. Trzy najlepsze zespoły przejdą do drugiego etapu podczas, którego wyłoniony 

zostanie zwycięzca. W II etapie należało będzie  odpowiedzieć na 5 pytań otwartych. Czas 

udzielenia odpowiedzi 1 minuta. Drużyna z największą liczbą punktów zwycięża. W 

przypadku równej liczby punktów przewiduje się dodatkowe pytania.     

 

6. Warunki uczestnictwa: 

W terminie do 28 lutego 2014 r. do godz. 15.00 należy dokonać zgłoszenia uczestnictwa 

przez  trzy osobową drużynę. Zgłoszenia są przyjmowane osobiście w Biurze LGD 

„Wielkopolska z Wyobraźnią” ul. Borecka 25a 63-720 Koźmin Wlkp., lub telefonicznie tel. 

782386222. Zgłaszając należy podać nazwę zespołu oraz imię i nazwisko osób wchodzących 

w skład zespołu. W konkursie może wziąć udział max 12 drużyn, po 3 z każdej gminy. 

Decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku braku wypełnienia limitu przez zespoły z 

poszczególnych gmin, dopuszcza się możliwość udziału większej liczby zespołów z danej 

gminy. 

5. Wyniki konkursu: 

- Wyniki konkursu zostaną przedstawione niezwłocznie po zakończeniu quizu, przez 

trzyosobową komisję konkursową.    

- Od decyzji komisji konkursowej nie ma odwołania. 

- Komisja konkursowa dokona wręczenia pamiątkowych dyplomów oraz statuetek dla 3 

najlepszych zespołów.  
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