REGULAMIN
1. Organizatorem konkursu turystycznego „Czas ucieka - primaaprilisowe zmagania turystyczne” jest
Muzeum Rzemiosła w Krośnie, zwane dalej Organizatorem.
2. W konkursie mogą brad udział uczniowie szkół podstawowych klas IV – VI z terenu miasta Krosna.
Jedną szkołę reprezentuje jeden zespół, złożony z pięciu osób i jednego opiekuna – nauczyciela.
3. Konkurs odbędzie się 9 kwietnia 2018 roku. Biorące udział w konkursie reprezentacje szkolne
zgłaszają się w Punkcie Koordynacji Konkursu - Punkt Informacji Kulturalno – Turystycznej (Rynek
5). Po informacyjno – organizacyjnej odprawie rozdane zostaną karty pracy, według których
wykonywane będą zadania konkursowe. Treśd tegorocznych zadao konkursowych dotyczyd będzie
wiedzy z zakresu historii miasta, w szczególności związanej z postacią Michała Mięsowicza –
zegarmistrza oraz zagadnieo związanych z czasem i jego pomiarem. Ogłoszenie wyników
i rozdanie nagród zostanie przeprowadzone 16 kwietnia 2018 roku w Muzeum Rzemiosła w
Krośnie - Piwnicy PodCieniami (Rynek 5). W razie wyjątkowo niekorzystnych warunków
atmosferycznych konkurs odbędzie się w innym, ustalonym i podanym do wiadomości
zainteresowanych terminie.

4. Przebieg konkursu jest koordynowany przez pracowników i osoby wyznaczone przez Muzeum
Rzemiosła w Krośnie.
5. Uczestnicy dysponują jednakowym, ustalonym w regulaminie czasem przeznaczonym na
wykonanie zadania, tj. od godz. 10.00 do godz. 14.00. Zawodnicy poruszają się po wyznaczonym
terenie - Zespole Staromiejskim Krosna. Potwierdzenie i dokumentację pracy stanowią rozwiązane
zadania przedstawione na kartach pracy przygotowanych i dostarczonych przez Organizatora. Po
wykonaniu zadania karty pracy zostają złożone w Punkcie Koordynacji Konkursu.

6. Karty są poddane analizie i ocenie, której dokona powołana w tym celu przez Organizatora
komisja konkursowa. Podstawowym kryterium oceny prac jest poprawnośd merytoryczna
rozwiązania zadao. W przypadku równorzędnej ilości punktów zdobytych przez dwa lub więcej
zespołów, dodatkowym kryterium decydującym będzie czas wykonania zadao.
7. Każdy uczestnik konkursu otrzyma pamiątkowy dyplom oraz nagrodę niespodziankę, opiekunowie
nauczyciele – dyplom opiekuna reprezentacji szkolnej. Dodatkowo wszystkie szkoły biorące udział
w konkursie otrzymają pamiątkowy dyplom i nagrody rzeczowe. Nagrodą dla wszystkich
uczestników jest bezpłatne zwiedzanie z przewodnikiem części Zespołu Staromiejskiego Krosna,
przeprowadzone po uroczystym zakooczeniu konkursu oraz roczne karty upoważniające do

bezpłatnego wejścia na wszystkie wystawy i imprezy organizowane przez Muzeum Rzemiosła
w Krośnie.

8. Zwycięska szkoła otrzyma dyplom honorowy, specjalną nagrodę rzeczową, a członkowie
zwycięskiego zespołu nagrodę dodatkową. Zwycięskie szkoły otrzymają również możliwośd
bezpłatnego uczestnictwa 25-osobowej grupy w dowolnej lekcji muzealnej wybranej z oferty
edukacyjnej Muzeum Rzemiosła w Krośnie we wcześniej ustalonym terminie.
9. Zespoły biorące udział w konkursie nie ponoszą żadnych opłat związanych z uczestnictwem
w konkursie.

10. Za bezpieczeostwo uczestników konkursu podczas jego trwania odpowiada opiekun – nauczyciel.

11. Zgłoszenia do konkursu należy dokonad na odpowiednim formularzu zgłoszeniowym, dostępnym
w Punkcie Informacji Kulturalno – Turystycznej (Rynek 5) i na stronie Muzeum Rzemiosła
w Krośnie (www.muzeumrzemiosla.pl), do 30 marca 2018 roku na adres:
Muzeum Rzemiosła w Krośnie
ul. Piłsudskiego 19
38-400 Krosno
lub na adres e-mail: info@muzeumrzemiosla.pl

12. Zgłoszone do konkursu szkoły otrzymają potwierdzenie udziału oraz szczegółowe informacje
organizacyjne do dnia 4 kwietnia 2018 roku.

Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskad pod nr tel.: 13 43277 07 (Punkt Informacji
Kulturalno - Turystycznej w Krośnie) i e-mail: info@muzeumrzemiosla.pl. Regulamin dostępny
również na stronie Muzeum Rzemiosła w Krośnie www.muzeumrzemiosla.pl. Osoba do kontaktu w
sprawie konkursu: Magdalena Czelna. Konkurs realizowany jest przy pomocy finansowej Miasta
Krosna.

