KARTA KONKURSOWA
GRY TERENOWEJ
„75 LAT MIASTA ŚWIĘTOCHŁOWICE”
Chcesz wziąć udział?
odwiedź placówki organizatorów gry w dniach 19-22 kwietnia 2022 r i pobierz kartę konkursową,
odpowiedz na poniższe pytania,
pozbieraj pieczątki na karcie,
złóż kartę konkursową do urny znajdującej się w pawilonie wielofunkcyjnym - Centrum Squasha
położonym przy Alei Parkowej 15 na terenie OSiR „Skałka” do dnia 23 kwietnia 2022 roku.

Losowanie nagród już 25 kwietnia 2022 roku
A oto 7 pytań:
1. Którego dnia powołano do życia Ośrodek Sportu i Rekreacji „Skałka”?
Odp.
2. Co oznacza skrót MZO?
Odp.
3. Gdzie mieścił się pierwszy dworzec kolejowy, który powstał w 1845 roku?
Odp.
4. Co oznacza skrót PAL używany przez Ośrodek Pomocy Społecznej?
Odp.
5. Podaj imię i nazwisko patrona Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świętochłowicach?
Odp.
6. W którym roku wybudowano Wieże Basztową i Kozłową Kopalni Polska?
Odp.
7. Które z obecnych „dzielnic” Świętochłowic wchodziły w skład miasta Świętochłowice
w 1951 roku?
Odp.
Miejsce na pieczątki

Imię i nazwisko oraz tel. kontaktowy

Gra terenowa „75 lat Miasta Świętochłowice”
Regulamin
I. ORGANIZATORZY:
- Ośrodek Sportu i Rekreacji „Skałka”
- Miejski Zarząd Oświaty w Świętochłowicach
- Urząd Miejski w Świętochłowicach
- Ośrodek Pomocy Społecznej w Świętochłowicach
WSPÓŁORGANIZATORZY:
- Miejska Biblioteka Publiczna w Świętochłowicach
- Centrum Kultury Śląskiej w Świętochłowicach
- Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach
II. CEL:
1. Poznanie i popularyzacja historii miasta wśród dzieci i młodzieży naszej gminy.
2. Zachęcenie przedszkolaków oraz uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych do
odwiedzenia obiektów sportowych i kulturalnych działających w Świętochłowicach.
3. Integrowanie środowiska dzieci i młodzieży.
III. TERMIN I MIEJSCE:
Gra terenowa zostanie przeprowadzona na terenie Świętochłowic w dniach 19 - 22 kwietnia
2022 roku. W tym okresie należy dotrzeć do niżej wymienionych placówek miejskich
i odebrać karty konkursowe.
Ośrodek Sportu i Rekreacji „Skałka”
Pawilon wielofunkcyjny – Centrum Squasha
Świętochłowice, Aleja Parkowa 15
czynny codziennie w godz.10.00 – 21.00
Miejski Zarząd Oświaty
Świętochłowice, ul. Bytomska 8
czynny od wtorku do czwartku w godz. 7.30 – 15.30 oraz w piątek w godz. 7.30 – 14.00
Urząd Miejski w Świętochłowicach
ul. Katowicka 54
czynny od wtorku do czwartku w godz. 7.00 – 15.00 oraz w piątek w godz. 7.00 – 14.00
Ośrodek Pomocy Społecznej
Sekcja Aktywności Lokalnej i Świetlicy Środowiskowej „Promyk”
ul. Chorzowska 73 - Lipiny
czynny codziennie w godz.11.00 – 18.00
Miejska Biblioteka Publiczna
Filia nr 1 w Piaśnikach
ul. Chorzowska 37
czynna we wtorek i czwartek w godz. 8.00 – 15.00 oraz w środę i piątek w godz.11.00 – 19.00
Centrum Kultury Śląskiej
Wieże KWK Polska Świętochłowice
ul. Wojska Polskiego 16D
czynne od wtorku do piątku w godz. 8.00 – 16.00
Muzeum Powstań Śląskich
Świętochłowice, ul. Wiktora Polaka 1
czynne od wtorku do piątku w godz.10.00 – 16.00
IV. ZASADY GRY:
Zabawa polega na odnalezieniu odpowiedzi na 7 pytań zawartych na kartach konkursowych dostępnych w poszczególnych
obiektach organizatorów gry (w każdej placówce znajdują się takie same karty konkursowe), a dotyczących ich historii lub
przeszłości miasta. Następnie, na karcie konkursowej należy odpowiedzieć na zamieszczone tam pytania i zdobyć pieczątki
ze wszystkich wyżej wymienionych placówek. W pełni wypełnioną kartę konkursową należy złożyć dnia 23 kwietnia do urny
znajdującej się w pawilonie wielofunkcyjnym – Centrum Squasha położonym przy Alei Parkowej 15 na terenie
Ośrodka Sportu i Rekreacji „Skałka”.
Losowanie nagród odbędzie się w poniedziałek dnia 25 kwietnia 2022 roku, a o jego wynikach poinformujemy na stronie
internetowej Ośrodka Sportu i Rekreacji „Skałka” oraz innych placówek miejskich.
V. NAGRODY:
Spośród kart złożonych w urnie konkursowejwylosowane zostaną nagrody rzeczowe i gadżety.
Uwaga! Nagrodami w konkursie będą m.in. rodzinne gry planszowe.

