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Szanowni Państwo, 

w imieniu Samorządu Województwa Małopolskiego pragnę serdecznie zaprosić  

do udziału w II edycji konkursu edukacyjnego pn. „Made in Malopolska. Co ty wiesz o Regionie?” 

skierowanego do uczniów 7 i 8 klas szkół podstawowych oraz uczniów szkół 

ponadpodstawowych.  

Konkurs ma formułę internetowego quizu, a jego celem jest pogłębienie wiedzy młodzieży 

odnośnie regionu, jego historii, mieszkańców i dziedzictwa kulturowego, ze szczególnym 

uwzględnieniem tradycji muzycznych. W obecnej edycji, w związku z obchodzonym  

w 2018 r. jubileuszem 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, tematyka konkursu 

będzie także nawiązywać do ważnych wydarzeń z historii naszej Ojczyzny.  

Serdecznie zachęcam Państwa do udziału w tegorocznych rozgrywkach i wytypowania 

drużyny reprezentującej szkołę, która powinna się składać z 3 uczniów i 1 opiekuna. Zgłoszenia 

do udziału w konkursie będą przyjmowane w dniach 10 – 21 września br., a same rozgrywki 

internetowe odbędą się w terminie 19 września – 3 października br. Informacje dotyczące 

warunków udziału w konkursie wraz z jego regulaminem zostaną opublikowane na stronie 

internetowej: www.malopolska.pl w pierwszej połowie września. Finałowa rozgrywka połączona  

z uroczystą galą została zaplanowana na 12 października br. Na laureatów czekają atrakcyjne 

nagrody.  

Serdecznie proszę o rozpowszechnienie niniejszej informacji wśród uczniów Państwa 

szkoły. Już teraz mogą oni spróbować swoich sił w quizach treningowych, które znajdują się  

na stronie internetowej: https://www.madein.malopolska.pl/quiz/trenuj.  

Zgłoszenia prosimy kierować do Departamentu Edukacji i Kształcenia 

Ustawicznego UMWM drogą mailową (ek.sekretariat@umwm.pl), faksem (12 61 60 701) lub 

pocztą tradycyjną na adres os. Teatralne 4a, 31-945 Kraków. W razie dodatkowych pytań 

pracownicy Departamentu służą również swoją pomocą pod numerami telefonów: 12 61 60 713, 

12 61 60 731.  

Z góry dziękuję za Państwa zaangażowanie w ten ciekawy projekt i łączę pozdrowienia. 
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