Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Miastku
serdecznie zaprasza do udziału w

I Wojewódzkim Konkursie Krajoznawczym
„Bytowskie wędrówki po województwie”
I. Założenia ogólne
1. Wojewódzki Konkurs Krajoznawczy „Bytowskie wędrówki po województwie” (zwany dalej
Konkursem) jest inicjatywą z zakresu edukacji krajoznawczo-turystycznej, kierowaną do
uczniów z klas VII – VIII wszystkich typów szkół podstawowych powiatu bytowskiego oraz powiatów
województwa pomorskiego.
2. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Miastku
3. Partnerem wspomagającym organizację Konkursu jest Miasteckie Stowarzyszenie Oświatowe.
4. Konkurs zaplanowany jest, jako impreza cykliczna.
5. Informacje związane z konkursem będą publikowane na stronie internetowej www.sp3.miastko.pl
II. Cele ogólne konkursu
 popularyzowanie wiedzy o walorach kulturowo-przyrodniczych województwa i powiatu,
 poznanie najważniejszych i najciekawszych atrakcji turystycznych własnego regionu,
 popularyzowanie specyficznych cech poszczególnych regionów województwa:
 środowisko przyrodnicze, przeszłość historyczna, zabytki i muzea
oraz odrębność etnograficzna,
 propagowanie zasad ochrony przyrody i dóbr kultury,
 rozbudzanie zainteresowań własnym regionem oraz dostrzeganie piękna przyrody na szlakach
turystycznych,
 poznanie możliwości uprawiania czynnej turystyki, w tym promocja lokalnych produktów
turystycznych,
 budowanie poczucia dumy z odrębności historyczno – etnograficznej i współczesnych osiągnięć
regionu.

1

III. Zasady zgłaszania uczestników
1. Uczestników konkursu mogą zgłaszać:
 szkoły podstawowe,
 kluby i stowarzyszenia.
2. Konkurs przeprowadzany jest dla uczniów z klas VII i VIII.
3. W konkursie uczestnicy biorą udział indywidualnie.
4. Szkoła, kluby i stowarzyszenia mogą zgłosić do konkursu maksymalnie 2 osoby.
5. Kartę zgłoszenia udziału w konkursie (zał. nr 1) należy przesłać drogą elektroniczną
w terminie do 27 maja 2022 r. (piątek) na adres e-mail: i.kiedrowska@sp3miastko.pl

IV. Przebieg i zakres tematyczny konkursu
1. Konkurs zostanie przeprowadzony 3 czerwca 2022 roku o godzinie 12.00 w Szkole Podstawowej nr 3
im. Jana Pawła II w Miastku, ul. Wrzosowa 1.
2. I etap - wyłonienie najlepszych uczniów następuje w drodze szkolnych eliminacji, które przeprowadzają
nauczyciele - opiekunowie w dowolnej formie i w dogodnym dla siebie terminie.
3. Do II etapu kwalifikuje się maksymalnie 2 uczestników z każdej szkoły, klubu, stowarzyszenia.
4. Przed wejściem do sali, w oznaczonym miejscu, każdy uczestnik winien dokonać rejestracji,
tj. okazać dokument tożsamości (np. legitymację szkolną) i potwierdzić swoją obecność podpisem na
liście obecności.
5. Przed przystąpieniem do testu osoba prowadząca Konkurs z ramienia organizatora przedstawi plan
Konkursu oraz zasady przeprowadzenia II etapu. Po przekazaniu tych informacji opiekunowie uczniów
zostaną poproszeni o opuszczenie sali (zajmą się nimi organizatorzy).
6. Komisję Konkursową powołuje Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Miastku.
7. Konkurs zostanie przeprowadzony w formie pisemnej. Test zawiera pytania zamknięte i otwarte, mapki,
ryciny, fotografie, herby itp.
8. W konkursie wygrywa zawodnik, który zdobędzie największą liczbę punktów.
9. W razie równej liczby punktów Komisja zadaje uczestnikom dodatkowe pytania z zakresu określonego w
tematyce konkursu.
10. Zwycięzcy konkursu otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe za miejsca I – III (plecaki turystyczne).
11. Organizator konkursu przewiduje dwa wyróżnienia – dyplomy i nagrody rzeczowe.
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ZAKRES TEMATYCZNY
Zagadnienia z zakresu:
1. historii - dzieje regionu, postaci i miejsca historyczne, zabytki architektoniczne..
2. geografii – środowisko geograficzne, turystyka, ludność i gospodarka:
- topografia województwa pomorskiego i powiatu bytowskiego
/identyfikacja i lokalizacja na mapach, w tym konturowych położenia
obiektów geograficznych: krainy geograficzne, miasta, rzeki, jeziora itp./
3. biologii – środowisko przyrodnicze i jego ochrona (np. parki narodowe i krajobrazowe).
4. etnografii – kultura materialna i niematerialna Pomorza (m.in. skanseny i muzea).
5. informatyki - wdrażanie do korzystania z różnorodnych źródeł informacji z poszanowaniem praw
autorskich.
V.

Postanowienia końcowe
1. Zgoda na udział w konkursie – załącznik nr 2 niniejszego regulaminu, powinien zostać wydrukowany i
podpisany
przez
rodzica
uczestnika/opiekuna
prawnego
oraz
przechowywany
w placówce macierzystej uczestnika do końca roku szkolnego 2021/22 (zał. nr 2 pozostaje
w placówce uczestnika).
2. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych do celów Konkursu
i wykorzystywania zdjęć do celów związanych wyłącznie z Konkursem.
3. Dane będą chronione zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133/97, poz. 883
z późn. zm.). Lista zwycięzców zostanie ogłoszona na stronie oraz profilu Facebook organizatora
konkursu.
4. Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje organizatorowi konkursu.
5. W razie wątpliwości związanych z niniejszym regulaminem należy skontaktować się
z p. Ireną Kiedrowską, telefon 502 683 980, e-mail i.kiedrowska@sp3miastko.pl.
TERMINY:

 27 maja 2022 r. (piątek) przesłać na adres e-mail: i.kiedrowska@sp3miastko.pl.
Kartę zgłoszenia udziału w konkursie (zał. nr 1)
 3 czerwca 2022 roku o godzinie 12.00 – finał I Wojewódzkiego Konkursu
Krajoznawczego „Bytowskie wędrówki po województwie”
w Szkole Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Miastku,
ul. Wrzosowa 1
 17 czerwca 2022 r. – organizator opublikuje wyniki konkursu na stronie internetowej szkoły
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oraz profilu Facebook.
UWAGI KOŃCOWE •
1. Wyniki konkursu zatwierdzone przez Komisję Konkursową są ostateczne.
2. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do wprowadzania bieżących korekt dotyczących organizacji i przebiegu
turnieju.
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