
KONKURS WIEDZY O HISTORII OSP 
W STARYM SĄCZU 

 
 
 
POD PATRONATEM 
Starosty Powiatu nowosądeckiego Pana Marka 
Kwiatkowskiego 
Burmistrza Starego Sącza Pana Jacka Lelka 
 
ORGANIZATOR: 
Ochotnicza Straż Pożarna w Starym Sączu 
 
PRZY WSPARCIU: 
Gminy Stary Sącz 
Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari w Starym Sączu 
 
CELE KONKURSU: 
1. Uczczenie jubileuszu 145-lecia OSP w Starym Sączu. 
2. Zapoznanie się z historią OSP w Starym Sączu. 
3. Zachowanie pamięci o najwspanialszych przedstawicielach  
 strażackiej służby z gminy Stary Sącz.  
4. Propagowanie wiedzy z zakresu ochrony przeciwpożarowej. 
 
REGULAMIN: 
1. Konkurs przeznaczony jest dla młodzieży uczącej się na terenie gminy Stary 
Sącz, w klasach V – VIII szkół podstawowych i w szkołach średnich (ponadpod-
stawowych). 
 
2. Dyrektor szkoły wybiera nauczyciela odpowiedzialnego za przeprowadzenie 
konkursu na etapie szkolnym. 
 
3. ZADANIA DO WYKONANIA NA ETAPIE SZKOLNYM: Zapoznanie się z historią 
OSP w Starym Sączu na podstawie lektury – monografii „Ochotnicza Straż Po-
żarna w Starym Sączu 1874 – 2019”, autorstwa Jerzego Gutkowskiego. Mono-
grafia dostępna jest na stronie internetowej osp.starysacz.org.pl w zakładce 



„historia” oraz w siedzibie straży pożarnej w Starym Sączu (kontakt ks. Tomasz 
Starzec 662-093-002). Pięć egzemplarzy książki zostanie przekazanych do bi-
blioteki każdej szkoły biorącej udział w konkursie. 
 
4. W ramach eliminacji szkolnych uczestnicy rozwiązują test, który dostarczy 
Organizator w zaklejonej kopercie. Koperta może być otwarta przed rozpoczę-
ciem rozwiązywania testu, przy wszystkich uczestnikach konkursu. Test powi-
nien odbyć się w dniach od 26 do 30 października 2020 r. O planowanym ter-
minie przeprowadzenia szkolnego etapu konkursu należy przynajmniej 7 dni 
wcześniej powiadomić Organizatora konkursu. 
 
5. Z każdej szkoły średniej do finału przechodzi pięciu, a z każdej szkoły pod-
stawowej trzech najlepszych zawodników. Nauczyciel koordynujący konkurs 
powinien do 4 listopada 2020 r. do godz. 16:00 dostarczyć Organizatorowi listę 
osób, które zakwalifikowały się do finału i zgody finalistów (ich opiekunów) na 
przetwarzanie danych osobowych (RODO). 
 
6. Finał odbędzie się 15 listopada 2020 r. o godz. 17:00 w CKiS im. Ady Sari w 
Starym Sączu.  
 
7. Finał odbędzie się w dwóch kategoriach wiekowych: 
 A - uczniowie szkół podstawowych, klasy V – VIII, 
 B - uczniowie szkół średnich. 
 
8. Finał zostanie przeprowadzony za pomocą internetowego quizu Kahoot i/lub 
w formie ustnych odpowiedzi na pytania wylosowane przez każdego z finali-
stów. 
 
9. NAGRODY: 
a) wszyscy finaliści konkursu oraz nauczyciele koordynujący konkurs w szkołach 
otrzymają pamiątkowe nagrody rzeczowe. 
b) w każdej kategorii wiekowej zwycięzcom zostaną wręczone następujące na-
grody: I – miejsce 800 zł, II – miejsce 600 zł, III – miejsce 400 zł 
 
10. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu. 
Wszelkie nieścisłości i spory rozstrzyga Organizator konkursu. 
 
W razie wątpliwości i pytań, proszę dzwonić: 662-093-002 


