
Znaszli ten kraj, gdzie Krëbanë żyją? 
- Konkurs wiedzy dla ambitnych! 

 
 

Regulamin 
 
1. Konkurs jest przeznaczony wyłącznie dla młodzieży (z miasta i gminy Brusy) uczącej się w 

szkołach podstawowych (od 12 lat) oraz szkołach licealnych, technikach, branżowych.  
2. Konkurs jest podzielony na 5 etapów. Musisz ukończyć jeden etap, aby przejść do 

następnego. Przed każdym etapem otrzymasz bardzo szczegółową instrukcję co należy 
zrobić, wykonać. Nie zawsze wszyscy otrzymają to samo zadanie. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia następnych etapów tylko w 
przypadku, gdy po ostatnim etapie konkurs nie będzie rozstrzygnięty. 

4. Musisz posiadać adres e-mail. Nie wolno go zmieniać podczas trwania konkursu. Tylko za 
jego pośrednictwem organizator będzie kontaktować się z uczestnikiem i przesyłał 
zadania do wykonania. Także uczestnik, tylko tą drogą będzie udzielał odpowiedzi, 
wysyłając je na adres organizatora: chatakaszubska@wp.pl. Każdorazowo uczestnik w 
emailu w rubryce „temat” wpisuje swój unikalny kod. 

5. Aby wziąć udział w konkursie musisz najpierw nadesłać do 30 kwietnia 2021 r. do godz. 
15.00 (drogą elektroniczną) wypełnioną kartę uczestnika. Oryginalny formularz należy 
zachować do końca konkursu. 

6. Zakres tematyczny konkursu: historia, literatura, kultura, kaszubszczyzna. 
7. Celem konkursu jest sprawdzenie wiedzy o historii oraz nabycie tej wiedzy, poprzez różne 

samodzielne działania.  
8. W Konkursie nie mogą brać udziału  członkowie najbliższej rodziny Organizatora. 
 
Charakterystyka ogólna poszczególnych etapów: 
 
Etap pierwszy: krzyżówka. Należy odpowiedzieć na 23 prostych pytań.  
Etap drugi: należy odpowiedzieć tylko na 5 pytań. Aby na nie odpowiedzieć należy udać się w 
teren, odnaleźć odpowiednie miejsca i tam bez problemów znajdzie się odpowiedź. Jednak 
jeżeli pogoda do wędrówek nie będzie sprzyjać, to odpowiedzi znajdziecie także w internecie 
(jednak więcej czasu poświęci się na to zadanie).  
Etap trzeci: należy odgadnąć hasło. Będzie to cytat z pewnej bardzo znanej książki.  
Etap czwarty: składa się z 2 zadań.  
Pierwsze zadanie: odpowiedz na  jedno pytanie;  
Drugie zadanie: zrób jedno odpowiednie zdjęcie;  
Etap piąty: Będziesz musiał wyjść z domu, gdzieś pójść, z kimś się spotkać, …i dostaniesz 
kopertę. Co będzie w kopercie? Tu się zdziwisz! 
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