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„GÓRNICZY  WEHIKUŁ  CZASU – SÓL I KRZEMIEŃ” 

 

Konkurs dla młodzieży  

szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych 

 

 REGULAMIN 

 

Organizator konkursu 

Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka oraz  

Muzeum Archeologiczne i Rezerwat Krzemionki - Oddział Muzeum Historyczno - 

Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim. 

 

Adresaci 
Młodzież szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, (zespoły do 5 osób). 

 

Idea  konkursu  

Kampania ma na celu zachęcenie do poznania dwóch niezwykłych miejsc: Muzeum Żup 

Krakowskich Wieliczka oraz Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu Krzemionki będącego 

oddziałem Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim i Krzemionki 

Opatowskie łączy bogactwo złóż występujących na tych ziemiach oraz długa historia eksploatacji 

soli i krzemienia, która sięga czasu neolitu. Ideą konkursu jest nowatorskie i atrakcyjne 

przedstawienie potencjalnym turystom bogactw ziem polskich oraz historii związanych z ich 

wydobyciem, z wykorzystaniem surowców udostępnionych przez oba muzea. 

 

Zadanie konkursowe 

Zadaniem uczestników konkursu jest stworzenie nowoczesnej prezentacji multimedialnej. 

Przygotowany materiał powinien w atrakcyjny sposób zaprezentować wybrane elementy łączące 

oba muzea. Należy stworzyć spójną opowieść na podstawie wybranych zagadnień z zakresu: 

archeologii, geologii, historii, sztuki itp. 

 

Szczegóły techniczne 

- prezentację należy wykonać w programie Microsoft Power Point, 

- w prezentacji mogą być zawarte pliki  tekstowe, zdjęciowe, filmowe, dźwiękowe, 

- praca nie może przekraczać 25 slajdów, 

- czas trwania prezentacji nie może przekraczać 10 minut.   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Czas trwania konkursu 

październik 2014 – kwiecień 2015  

Prace należy nadesłać do 10.03.2015. 
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Ogłoszenie wyników  zostanie opublikowane na stronach internetowych organizatorów 25.04.2014. 

 

Warunki uczestnictwa  

Do udziału w konkursie może przystąpić młodzież gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, 

w zespołach do 5 osób pod kierunkiem nauczyciela/opiekuna, którzy do 10 marca 2015 roku 

prześlą pracę w dwóch egzemplarzach na adres: Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka, ul. 

Zamkowa 8, 32-020 Wieliczka (decyduje data wysłania pracy). 

 

Każdy egzemplarz pracy winien zawierać:  

1. Płytę CD lub DVD z prezentacją. 

2. Wypełnione i podpisane zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie (załączone do Regulaminu, 

dostępne również na stronie www. muzeum.wieliczka.pl). 

3. Praca na nośniku CD/DVD oraz zgłoszenie muszą być dostarczone w dwóch 

egzemplarzach 

 

Ocena prac 

1. Konkurs będzie rozstrzygnięty w dwóch grupach wiekowych (zgodę na uczestnictwo 

niepełnoletnich podpisuje rodzic/opiekun): 

 I kategoria konkursowa – młodzież szkół gimnazjalnych,    

 II kategoria konkursowa – młodzież szkół ponadgimnazjalnych. 

2. Prace zgłoszone do Konkursu muszą stanowić w całości twórczość uczestnika konkursu, nie 

mogą być wcześniej zgłaszane do innych konkursów, rozpowszechniane. 

3. W składzie Jury konkursu będą pracownicy Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka oraz 

Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu Krzemionki, Oddziału Muzeum Historyczno - 

Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim. 

4. Prezentacje będą oceniane za: 

- pomysłowość, oryginalność, zgodność z faktami, spójną treść, ciekawy pomysł łączący 

oba muzea, przejrzystość, 

- umiejętne posługiwanie się programami umożliwiającymi tworzenie prezentacji 

multimedialnych, wykorzystywanie w pełni możliwości technicznych programów, 

- prezentacje powinny zawierać do 25 slajdów, 

- czas trwania prezentacji nie może przekraczać 10 minut. 

5. Prace niespełniające wymogów Regulaminu nie będą podlegały ocenie. 

6. Organizator nie odpowiada za brak możliwości odczytu danych jeśli nośnik jest uszkodzony. 

7. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi 25 kwietnia 2015 roku. Informacje zostaną 

zamieszczone na stronie internetowej Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka oraz Muzeum 

Archeologicznego i Rezerwatu Krzemionki. 

8. Nagrodą główną jest zaproszenie dla zwycięskiego zespołu oraz opiekuna grupy do 

zwiedzania Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka oraz Muzeum Archeologicznego 

i Rezerwatu Krzemionki. Zwycięska grupa otrzyma również dyplomy oraz nagrody 

książkowe. Praca laureatów I miejsca zostanie opublikowana na stronie internetowej obu 

muzeów. 
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Zaproszenie obowiązuje do końca roku 2015, po wcześniejszym ustaleniu terminu 

zwiedzania (muzea nie ponoszą kosztów dojazdu).   

9. Organizator nie zwraca nadesłanych Utworów. 

10.  Uwaga! Nadmieniamy, że w przypadku Wieliczki konkurs obejmuje wyłącznie podziemną 

ekspozycję Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka na poziomie III kopalni soli oraz Zamek 

Żupny. 

 

 

 

Szczegółowe informacje:  

 

Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka,       Muzeum Archeologiczne i Rezerwat                                                   

Dział Edukacji, tel. 12 289-16-33                                             Krzemionki, tel. 41 330-45-33                                  

e-mail: edukacja@muzeum.wieliczka.pl                                  e-mail: sekretariat@krzemionki.info   
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