
 „Świdnica – Moje Miasto” 
            Stowarzyszenie Przedsiębiorców i Kupców Świdnickich, Prezydent Miasta Świdnicy,
Muzeum Dawnego Kupiectwa oraz Miasto Świdnica, zapraszają świdnickie szkoły 
gimnazjalne i ponadgimnazjalne do wzięcia udziału w XV edycji konkursu „Świdnica – 
Moje Miasto”. Główną nagrodą, której fundatorem jest Miasto Świdnica, jest wyjazd 
do jednej z europejskich stolic. Indywidualne nagrody rzeczowe funduje Stowarzyszenie 
Przedsiębiorców i Kupców Świdnickich, a nagrodę zespołową Świdnickie Przedsiębiorstwo 
Wodociągów i Kanalizacji w Świdnicy Spółka z o.o.

Szkoły zainteresowane uczestnictwem w konkursie prosimy o wystawienie 
trzyosobowych reprezentacji. Każda szkoła może wystawić tylko jedną drużynę. 

Konkurs będzie poświęcony historii i zabytkom Świdnicy. Merytoryczny nadzór nad
nim sprawuje zespół pracowników naukowych Muzeum Dawnego Kupiectwa pod 
kierownictwem dyr. Wiesława Rośkowicza.

Uczestnicy konkursu będą rozwiązywać test wyboru składający się z 45 pytań              
i trwający 45 minut. W przypadku niewyłonienia zwycięzców po pisemnym teście 
przewidziana jest ustna dogrywka.
Laureaci otrzymają nagrody: 
- I miejsce (nagroda indywidualna) – wyjazd do europejskiej stolicy, 
- II miejsce (nagroda indywidualna) – nagroda rzeczowa, 
- III miejsce (nagroda indywidualna) – nagroda rzeczowa.
- Nagroda zespołowa zostanie przyznana szkole, której reprezentanci zdobędą najwięcej 
punktów (suma punktów testu). 

Konkurs rozpocznie się 12 czerwca 2018 r. (wtorek) o godzinie 11.00 w siedzibie 
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świdnicy przy ul. Franciszkańskiej 18.

Drużyny biorące udział w konkursie należy zgłosić pisemnie (z podaniem nazwisk 
członków zespołu i ich opiekuna) na adres:     Muzeum Dawnego Kupiectwa, Rynek 37,     
58-100 Świdnica lub pocztą elektroniczną na adres: muzeum_historia@poczta.onet.pl         
do dnia 6 czerwca 2018 r.  

Dodatkowe informacje w sprawie konkursu będzie można uzyskać u dr. Dobiesława 
Karst  z Muzeum Dawnego Kupiectwa:                                                                                    
tel. 74/852-12-91, e-mail: muzeum_historia@poczta.onet.pl
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