
REGULAMIN KONKURSU 
 

,,Łęczna moim miastem, Górnik moim klubem’’ 
 

Rozdział I 
1. Organizator: Górnik Łęczna S.A. 
2. Patronat: Burmistrz Miasta Łęczna 

 
Rozdział II 
Cele konkursu: 

1. Popularyzacja wiedzy o mieście Łęczna i klubie piłkarskim Górnik Łęczna. 
2. Aktywizowanie uczniów szkół podstawowych i klas gimnazjalnych do 

zainteresowania się klubem Górnik Łęczna. 
 
Rozdział III 
Założenia organizacyjne: 

1. Konkurs organizowany jest dla wszystkich chętnych uczniów szkół 
podstawowych oraz klas gimnazjalnych z terenu m. Łęczna w dwóch 
kategoriach: 
- I kategoria: uczniowie VI i VII klasy szkoły podstawowej, oraz 
- II kategoria: uczniowie II i III klasy gimnazjalnej 

2. Konkurs odbędzie się w trzech etapach: 
- Etap I – eliminacje na poziomie klasowym, 
- Etap II – finały na poziomie szkoły, 
- Etap III – Wielki Finał na poziomie międzyszkolnym.  

3. Pytania konkursowe w formie testów będą składać się z 25 pytań, w tym 
5 pytań o mieście Łęczna oraz 20 pytań o klubie Górnik Łęczna. Każda 
prawidłowa odpowiedź: 1 pkt. Pod każdym pytaniem będą cztery 
odpowiedzi, w tym jedna prawidłowa.  

4. Czas rozwiązania testu 20 minut.  
5. O zakwalifikowaniu się do II Etapu (3 osoby z najwyższym wynikiem  

w jednej klasie) decydować będzie suma punktów uzyskanych w I etapie. 
W przypadku dwóch lub więcej osób z tym samym wynikiem (w jednej 
klasie), do kolejnego etapu zostaną zakwalifikowane wszystkie te osoby.  

6. O zakwalifikowaniu się do III Etapu (5 osób z najwyższym wynikiem  
w szkole) decydować będzie suma punktów uzyskanych w II etapie.  
W przypadku dwóch lub więcej osób z tym samym wynikiem (w jednej 
szkole), do kolejnego etapu zostaną zakwalifikowane wszystkie te osoby. 

7. Podczas konkursu obowiązuje bezwzględny zakaz używania telefonów 
komórkowych oraz innych urządzeń do utrwalania obrazu i dźwięku.  



Rozdział IV 
Zakres tematyczny: 

1. Konkurs będzie obejmował wiedzę z zakresu historii miasta Łęczna  
i klubu Górnik Łęczna. 

 
Rozdział V 
Nagrody: 

1. Każdy uczestnik konkursu otrzyma: 
W I Etapie: 
- voucher na najbliższy mecz Górnika Łęczna w rozgrywkach NICE 1.Liga 
rozgrywany na stadionie w Łęcznej,  
- okolicznościowa zakładka do książki. 
W II Etapie: 
- każdy uczestnik otrzyma okolicznościowy notes, 
- za m-sca I – III w każdej kategorii: gadżety klubowe. 
W III Etapie: 
- za m-sca I – III w każdej kategorii: karnety na mecze Górnika Łęczna  
w rundzie wiosennej 2018 w rozgrywkach NICE 1. Liga,  
- za m-sce I w każdej kategorii: spersonalizowana koszulka meczowa 
Górnika Łęczna, zestaw gadżetów klubowych, zestaw gadżetów  
m. Łęczna. 

      2.  Fundatorem nagród jest: Urząd Miasta Łęczna oraz Górnik Łęczna S.A. 
 
Rozdział VI 
Postanowienia końcowe: 

1. Prace testowe będzie sprawdzać Komisja powołana przez Organizatora. 
2. Wyniki poszczególnych etapów zostaną podane do wiadomości w ciągu 3 

dni od terminu przeprowadzenia poszczególnych etapów konkursu. 
3. Warunkiem przystąpienia do III etapu konkursu jest dostarczenie 

wypełnionego formularza (KARTA ZGŁOSZENIA) będącego Załącznikiem 
nr 1 do niniejszego Regulaminu, do wychowawcy klasowego najpóźniej w 
dniu przeprowadzenia III etapu.  

4. Osoba odpowiedzialna za przebieg konkursu z ramienia Organizatora: 
Grzegorz Szkutnik, tel. 507 002 846,  
e-mail:grzegorz.szkutnik@gornik.leczna.pl 

 
 

 
 


