
 

 
 
 
 
 

Regulamin 
 I Konkursu  Międzyświetlicowego 

                    „Nuda? Nie! Dziękuję.” 
Organizatorzy: 

 Młodzieżowy Dom Kultury, Kielce ul. Kozia 10a,  
 Rada Rodziców Młodzieżowego Domu Kultury,  
 Stowarzyszenie Wspierania Dzieci i Młodzieży Uzdolnionej  

 
Partnerzy:  
 Grupa Ratownictwa PCK Kielce 
 Wydział Ruchu Drogowego KWP Kielce 
 
Cele konkursu:  
 

 integracja środowiska szkolnego z terenu Kielc, 
 stworzenie możliwości udziału w konfrontacjach osiągnięd                  

rówieśniczych,  
 zdobywanie wiedzy, 
 rozwijanie twórczego myślenia, 
 promowanie wiedzy nt. bezpieczeostwa , 
 kształtowanie prawidłowych postaw, 
 zachęcanie do twórczego i aktywnego spędzania czasu wolnego, 
 promowanie zdrowego stylu życia 

 
Uczestnicy konkursu: 
 
Uczniowie klas 0-III – uczestnicy zajęd prowadzonych przez świetlice szkolne               
kieleckich szkół . Każda świetlica może głosid jedną dwuosobową  
drużynę.  
 
 
Zasady konkursu: 
 
Zespoły będą rywalizowały odpowiadając na pytania oraz wykonując  
zadania(np. ułożenie puzzli).    Odpowiedzi i zadania  będą punktowane. 
Laureatami zostaną trzy drużyny, które otrzymają największa ilośd punktów.  
W przypadku uzyskania równej ilości punktów przez dwie drużyny Jury               
zarządza dogrywkę. Drużyny odpowiadają ustnie na serię pytao Jury do 
 pierwszego błędu. 
 



 
 Zakres tematyczny: 

 
 znajomośd  środowiska zamieszkania :    

- Kielce : np. legendy, symbolika, zabytki, znane osoby związane z miastem  
 

 bezpieczeostwo w szkole i poza nią  - znajomośd zasad: 
-  bezpiecznego zachowania się w szkole, domu i podczas zabaw na dworze,  
-  bezpiecznego korzystania z internetu ,  
-  przepisów ruchu drogowego,  
- udzielania pierwszej pomocy ,  
 

 znajomośd literatury dziecięcej ,  
 

 ochrona środowiska : 
- zmiany w przyrodzie spowodowane działalnością człowieka,  
- segregacja  śmieci,  
- miejsca i obiekty przyrodnicze w Kielcach prawnie chronione  
 

 zdrowy styl życia,    

 zasady savoir-vivre 

 
Terminy: 
 

 czytelnie wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesład w nieprzekraczalnym 
terminie      29 kwietnia 2014r. ( decyduje data wpływu do organizatora), na 
adres – Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Kozia 10a, 25-514 Kielce( z dopiskiem 
konkurs),  
albo na adres skrzynki elektronicznej: impresariat@mdkkielce.pl 
 

 konkurs odbędzie się w dniu 15 maja ( czwartek) o godz. 10 w Młodzieżowym 
Domu Kultury, ul. Kozia 10a 
 

Informacji o konkursie udziela koordynator Renata Irska, tel. 41 36 76 650 

 
Nagrody: 
 
Laureaci miejsc I-III otrzymują nagrody i dyplomy, pozostałe zespoły otrzymują 
dyplomy za udział w konkursie. 

mailto:impresariat@mdkkielce.pl

