Pl. Marsz. J. Piłsudskiego 20, tel. 24 254 79 64, tel./fax 24 254 95 10

QUESTING
„PAMIĘĆ O POWSTANIU STYCZNIOWYM”

Organizator: Muzeum Regionalne w Kutnie w ramach „Spotkań z historią. Powstanie
styczniowe”
Cele questingu:
•

odkrycie na nowo regionu poprzez wyjątkowe elementy i historię związaną
z tematyką powstania styczniowego,

•

aktywizacja lokalnej społeczności – dzieci ze szkół podstawowych klas III,

•

promocja i popularyzacja regionu poprzez nową formę turystyki i zabawę.

Warunki uczestnictwa:
•

Konkurs skierowany jest do dzieci klas III kutnowskich szkół podstawowych.

•

Każdą placówkę może reprezentować 3 – osobowa grupa uczniów.

•

Dzieciom musi towarzyszyć opiekun (nauczyciel, wychowawca lub rodzic).

•

Konkurs będzie odbywał się w terenie.

•

Każda grupa dostanie mapę z wytycznymi.

•

Dzieci w wyznaczonych na mapie punktach rozwiązują zadania i zbierają karteczki
– puzzle.

•

Uczestnicy otrzymają tekst dotyczący tematyki powstania styczniowego. Po przeczytaniu tekstu źródłowego muszą udzielić odpowiedzi na jedno pytanie,
a w rezultacie za dobrą odpowiedź otrzymują karteczki puzzle.

•

Gra rozpoczyna i kończy się w Muzeum Regionalnym w Kutnie – w Ratuszu.
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•

Gra zostanie rozegrana 6 listopada br. (środa), początek godz. 12:00. Czas trwania
konkursu ok. 40 minut.

•

Uczestnictwo dzieci należy zgłosić do dnia 25 października 2013r. (piątek) osobiście
w siedzibie Muzeum lub telefonicznie pod nr (24) 254 79 64 lub 691 735 638.

Ocena prac:
Każda grupa po rozwiązaniu zadań i zdobyciu wszystkich karteczek puzzli poddana będzie
ocenie jury. Pod uwagę będą brane tylko poprawnie rozwiązane zadania i dobrze ułożone
puzzle.
1.Nagrody zostaną wręczone laureatom konkursu w salach Ratusza dnia 6 listopada
2013r., po zakończeniu Questingu.
2.Szczegółowych informacji w sprawie konkursu – Questingu udziela Emilia Tarka – dział
oświatowy Muzeum Regionalnego w Kutnie tel. (24) 254 79 64 lub 691 735 638

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!
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