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Turniej historyczny „Cechy dawnego Krakowa”  

Regulamin 

 

Postanowienia ogólne 

 

§ 1 

1. Organizatorem Turnieju historycznego jest Cech Rzemiosł Spożywczych, zwany dalej 

Cechem.  

2. Współorganizatorem Turnieju historycznego jest Instytut Historii i Archiwistyki 

Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie oraz Muzeum 

Historyczne Miasta Krakowa. 

3. Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie Turnieju historycznego z ramienia Cechu jest: 

Hubert Stawski e-mail: turniej@cech.pl, z ramienia IHiA UP: Agnieszka Chłosta-Sikorska 

i Marcin Gadocha, z ramienia MHK Piotr Hapanowicz.  

 

Cele turnieju 

§ 2 

1. Celem Turnieju historycznego jest:  

a) rozwijanie zainteresowań dziejami i dziedzictwem kulturowym Krakowa; 

b) rozwijanie umiejętności tworzenia narracji historycznej – integrowania informacji 

pozyskanych z różnych źródeł oraz przedstawiania argumentów uzasadniających własne 

stanowisko;  

c) rozwijanie umiejętności wskazywania powiązań pomiędzy przeszłością a czasami nam 

współczesnymi; 

d) rozwijanie umiejętności pracy projektowej; 

e) promocja szkolnictwa zawodowego wśród dzieci i młodzieży; 

f) promocja szkolnictwa akademickiego wśród dzieci i młodzieży; 

g) promocja dziedzictwa cechowego, w szczególności piekarzy, cukierników i rzeźników, 

wśród dzieci i młodzieży i zachowanie pamięci o nim, 

h) poznawanie najważniejszych faktów dotyczących historii cechów krakowskich; 

i) popularyzowanie tematyki dotyczącej roli cechów w życiu Krakowa; 

j) upowszechniania wśród młodych ludzi znajomości funkcjonowaniu i organizacji 

społeczeństwa Krakowa na przestrzeni wieków. 

k) wzbudzenie u uczniów postawy patriotyzmu oraz dumy z osiągnięć przodków. 
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Uczestnicy i kategorie wiekowe 

§ 3 

1. Turniej historyczny jest skierowany do uczniów szkół województwa małopolskiego:  

a) podstawowych – klasy IV–VI,  

b) gimnazjalnych,  

2. Turniej historyczny organizowany jest w dwóch kategoriach:  

a) szkoły podstawowe,  

b) szkoły gimnazjalne, 

 

Zgłoszenia do konkursu 

§ 4 

1. Szkoła zgłasza swój udział w Turnieju historycznym przez wypełnienie formularza 

zgłoszeniowego stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu oraz przesłanie            

go e-mailem lub pocztą na adres: Cech Rzemiosł Spożywczych, ul. Westerplatte 18, 31-033 

Kraków, e-mail: biuro@cech.pl 

2. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 30 listopada 2016 r. (decyduje data wpływu zgłoszenia 

do Cechu).  

 

 

Zadania do wykonania 

§ 5 

1. Zadaniem uczestników Turnieju historycznego jest odwiedzenie siedziby Cechu 

(historycznej Sali Cechowej) przy ul. Westerplatte 18 i Muzeum Historycznego Miasta 

Krakowa, Rynek Główny 35 oraz uczestnictwo w nieodpłatnych, dedykowanych dla nich 

zajęciach (w terminie ustalonym drogą mailową: turniej@cech.pl) , 

a) zajęcia będą prowadzone przez pracowników lub doktorantów z Instytutu Historii i 

Archiwistyki UP, pracowników Cechu i MHK. 

b) zajęcia będą obejmować wykłady połączone z prezentacją multimedialną oraz spacer 

edukacyjny w rejonie Plant i ulic Starego Miasta, 

c) w zajęciach powinna wziąć udział cała klasa, 

d) następnie nauczyciel - opiekun dokona wyboru 3-osobowej  drużyny reprezentującej 

klasę, która będzie uczestnikiem konkursu, 

mailto:turniej@cech.pl
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e) do wykorzystania przez uczestników Turnieju historycznego przygotowane zostaną 

materiały edukacyjne oraz bibliografia, które zostaną udostępnione na stronie 

internetowej Cechu www.cech.pl 

2. Przygotowanie przez drużynę, wspieraną przez klasę: 

a) prezentacji multimedialnej (nie więcej niż 30 slajdów z samodzielnie wykonanymi 

zdjęciami, filmami), 

b) w prezentacji powinna pojawić się także wersja tekstowa (nie więcej niż 10 stron 

maszynopisu A4, czcionka Times New Roman rozmiar 12, odstępy 1,5 wiersza, 

marginesy 2,5 cm), 

dotyczących cechów i rzemiosła dawnego i współczesnego Krakowa. 

3. Prace podpisane wyłącznie tytułem wskazanym w metryczce (załącznik nr 2) należy złożyć 

w formie:  

a) elektronicznej, zapisanej na nośniku danych (płyta CD/DVD) 

 

Przebieg Turnieju historycznego 

§ 6 

1. Zainteresowane szkoły rozpowszechniają informacje o konkursie wśród uczniów.  

2. Szkoła zgłasza swój udział w Turnieju historycznym. 

3. Klasa pod opieką nauczyciela odwiedza siedzibę Cechu  i MHK w uzgodnionym terminie 

(terminy zajęć, do wyboru przez uczestników,  podane zostaną na stronie internetowej 

www.cech.pl) 

4. Nauczyciel wybiera drużynę 3-osob reprezentującą klasę. 

5. Drużyna przygotowuje pracę konkursową  pod kierunkiem nauczyciela. 

6. Prace należy składać w terminie do 12 kwietnia 2017 r. osobiście w siedzibie Cechu Rzemiosł 

Spożywczych ul. Westerplatte 18, 31-033 Kraków bądź drogą pocztową na powyższy adres 

Cechu. 

 

Kryteria oceny 

§ 7 

1. Ocenie podlegają wyłącznie samodzielnie zrealizowane przez uczniów prace przygotowane 

w sposób określony w § 4 regulaminu Turnieju historycznego.  

2. Kryteria oceny prac i ich wartość punktowa:  

a) wartości dokumentalne i badawcze: od 0 do 10 pkt;  

b)  innowacyjność: od 0 do 10 pkt; 
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d) oryginalność: od 0 do 10 pkt; 

e) poprawność językowa i ortograficzna: od 0 do 5 pkt; 

 

Jury 

§ 8 

1. Ocena prac zostanie przeprowadzona przez jury powołane przez Cech, Instytut Historii 

i Archiwistyki UP i Muzeum Historyczne Miasta Krakowa 

2. Na pierwszym posiedzeniu członkowie jury wybiorą spośród siebie przewodniczącego, 

mogą także przyjąć regulamin pracy.  

3. Decyzje jury są ostateczne i nieodwołalne.  

 

Zwycięzcy i nagrody 

§ 9 

1. Zwycięzcą turnieju jest: drużyna, której jury przyzna najwyższą ilość punktów. 

Nagrody zostaną przyznane w każdej z kategorii dla autora/autorów prac, która uzyska 

najwyższy wynik.  

2. Jury może przyznać wyróżnienia.  

3. Przewidywane nagrody w danej kategorii to:  

a) indywidualne dla członków drużyn np.: sprzęt elektroniczny, książki, planszowe gry 

historyczne itp.  

b) dla klasy, która wspierała zwycięską drużynę nagroda w wysokości 500 zł., jako 

dofinansowanie do wycieczki klasowej (przekazane celowo na rzecz komitetu rodzicielskiego); 

4. Ogłoszenie wyników i nagrodzenie zwycięzców będą miały charakter uroczysty i odbędą 

się w Sali Cechowej 24.05.2017 z udziałem władz Cechu i gości z Uniwersytetu 

Pedagogicznego i MHK. 

 

Prawa autorskie 

§ 10 

1. Prace złożone w Turnieju nie będą zawracane autorom.  

2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykorzystania prac uczestników Turnieju 

historycznego w przedsięwzięciach służących realizacji celów statutowych Cechu oraz ich 

nieodpłatnego publikowania we fragmentach lub w całości z zachowaniem praw autorskich.  

3. Dane osobowe uczestników podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. 

o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). 
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Postanowienia końcowe 

§ 11 

1. Regulamin Turnieju historycznego dostępny jest w siedzibie Cechu oraz na stronie 

www.cech.pl 

2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany w regulaminie Turnieju historycznego. 

3. Informacja o zmianach w regulaminie zostanie opublikowana na stronie www.cech.pl oraz 

rozesłana drogą elektroniczną do szkół biorących udział w Turnieju. 

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie decyzje podejmują organizatorzy. 

 

 


