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REGULAMIN  

KONKURSU TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO 

1. ZAŁOŻENIA OGÓLNE. 

1. Konkurs Turystyczno - Krajoznawczy stanowi formę współzawodnictwa o miano 

Najlepszego Krajoznawcy Ziemi Złotoryjskiej. 

 

2. Celem Konkursu jest poznawanie przez młodzież piękna „małej ojczyzny”, jej 

przeszłości i teraźniejszości, popularyzowanie krajoznawstwa i turystyki, jako formy 

aktywnego wypoczynku, propagowanie kultury wycieczkowania. 

 

3. Konkurs organizowany jest dla młodzieży szkół podstawowych klasy V – VI  

w Powiecie Złotoryjskim. 

 

4. Głównym Organizatorem Konkursu jest Centrum Informacji Turystycznej w Złotoryi  

z siedzibą przy ul. Basztowa 15, 59-500 Złotoryja, tel. 76/ 8781 873 email: 

cit.zlotoryja@wp.pl. 

 

5. Uczestnicy Konkursu zobowiązani są do przestrzegania przepisów niniejszego 

Regulaminu, oraz poleceń Komisji Konkursowej. Nieprzestrzeganie ich postanowień  

i poleceń może spowodować dyskwalifikację zawodnika. 

 

6. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu czuwać będzie Komisja Konkursowa. 

 

7. Organizatorzy Konkursu współpracują przy jego przygotowaniu i przeprowadzeniu z 

władzami samorządowymi, towarzystwami kulturalnymi i naukowymi, placówkami 

oświatowymi, policją, strażą pożarną, lasami państwowymi oraz organizacjami 

społecznymi i stowarzyszeniami. 

 

8. Konkurs odbędzie się w dwóch etapach. 

 

9. Etap I (eliminacje). Spośród uczestników pierwszego etapu w poszczególnych klasach 

wyłonione zostaną osoby zakwalifikowane do etapu II. 

 

10. Uczestnicy, którzy zdobędą miejsce I, II, III w poszczególnych klasach przechodzą do 

etapu II. 

 

11. Etap I odbędzie w formie pisemnej (test wiedzy). 

 

12. Etap II – finał -odbędzie się również w formie pisemnej. 

 

13. Konkurs składa się z dwóch etapów, dla których określa się następujące terminy: 

 Etap pierwszy – przeprowadzają nauczyciele w klasach V – VI. Testy 

przygotowuje Centrum Informacji Turystycznej w Złotoryi . 

 Etap drugi (finał) – przeprowadza Centrum Informacji Turystycznej -  

w terminie 19 listopada 2010 r. w Sali Klubowej Złotoryjskiego Ośrodka 

Kultury i Rekreacji o godz. 11
00

. 
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2. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE ETAPÓW KONKURSU. 

1. Etap pierwszy (eliminacje w poszczególnych klasach). 

 Konkurs na tym etapie ma charakter indywidualny, jest współzawodnictwem 

pomiędzy uczniami w klasie. 

 Pytania konkursowe przygotowuje organizator opierając się na niniejszym 

Regulaminie oraz korzystając z dostępnej literatury krajoznawczej. 

 Etap I przeprowadzony będzie przez nauczycieli na lekcjach w szkole. 

 Organizator dostarczy test z 25 pytaniami, na rozwiązanie, którego będzie 40 minut. 

 Rozwiązane testy powinny zostać przekazane do siedziby Centrum Informacji 

Turystycznej ul. Basztowa 15 w Złotoryi, najpóźniej do dnia 30.10.2010 r. 

 Organizator we własnym zakresie sprawdzi testy a wyniki dostarczone zostaną do 

szkoły w formie protokołu. 

 Eliminacje mają na celu wyłonienie trzech najlepszych uczestników z danej klasy 

(chyba, że trzy kolejne miejsca zdobędzie kilku uczestników z taką samą ilością 

punktów), którzy będą reprezentować klasę i szkołę w finale. 

 Wyniki zostaną ogłoszone na łamach Gazety Złotoryjskiej na stronie internetowej 

ZOKiR i CIT oraz w formie protokołów dostarczone do szkół. 

 Uczniowie, którzy zdobędą pierwsze III miejsca zaproszeni zostaną do etapu II. 

2. Etap drugi - międzyszkolny 

 Etap II - międzyszkolny organizowane są dla wszystkich laureatów etapu I. 

 Konkurs również na tym etapie ma charakter indywidualny, jest współzawodnictwem 

pomiędzy uczniami szkół podstawowych Powiatu Złotoryjskiego. Uczestnicy 

reprezentują swoją klasę i szkołę. 

 Pytania konkursowe przygotowuje organizator opierając się na niniejszym 

Regulaminie oraz korzystając z dostępnej literatury krajoznawczej. 

 Etap II przeprowadzony będzie przez Organizatora w budynku ZOKiR, pl. Reymonta 

5 – Sala Klubowa w dniu 19 listopada 2010 r. o godz. 11
00

. 

 Organizator przygotuje test z 50 pytaniami, na rozwiązanie, którego będzie 60 minut. 

 Organizator we własnym zakresie sprawdzi testy a wyniki dostarczone zostaną do 

szkoły w formie protokołu. 

 Finał konkursu ma na celu wyłonienie Najlepszego Krajoznawcy Ziemi Złotoryjskiej, 

przy czym tytuł może otrzymać więcej niż jedna osoba z największą (taką samą) 

liczbą punktów. 

 Nagrody i dyplomy otrzymają osoby, które zajęły 3 pierwsze miejsca. 

 Pozostali uczestnicy konkursy otrzymają nagrody pocieszenia. 

 Organizator konkursu po zakończeniu etapu II, w terminie do 7 dni przesyła do 

dyrekcji szkół biorących udział w Konkursie protokół wraz z informacją, kiedy i gdzie 

odbędzie się uroczyste wręczenie nagród. 
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3. KONKURS TURYSTYCZNY I KRAJOZNAWCZY. 

 Konkurs krajoznawczy polega na udzieleniu odpowiedzi na pytania (na etapie szkolnym 

25 pytań, na dalszych 50 - pytań). W etapie szkolnym czas odpowiedzi na wszystkie 

pytania 40 minut, w drugim etapie - 60 minut. 

 Zakres merytoryczny konkursu krajoznawczego obejmuje wiedzę krajoznawczą: 

- Złotoryja i okolice (etap szkolny), 

- powiecie (etap międzyszkolny), 

 Na wszystkich etapach konkurs ma charakter indywidualny. Uczestnicy udzielają 

odpowiedzi indywidualnych, nie korzystając z pomocy innych osób. 

 Za odpowiedź prawidłową przyznaje się 2 pkt., niepełną - 1 punkt, odpowiedź zła lub 

brak - 0 pkt. Za prawidłowe odpowiedzi uczestnik może uzyskać maksymalnie 100 pkt. 

(50 pkt. w etapie szkolnym). 

ZAKRES TEMATYCZNY KONKURSU OBEJMUJE: 

 w I etapie: 

- historię, tradycję 

- zabytki i atrakcje Złotoryi i okolic 

- przyroda Złotoryi i najbliższych okolic ( w tym formy ochrony przyrody, pomniki 

przyrody, rezerwaty, Parki Krajobrazowe) 

 

 w II etapie: 

- historię, tradycję regionu Ziemi Złotoryjskiej 

- zabytki Ziemi Złotoryjskiej 

- geografię Ziemi Złotoryjskiej 

- regionalizm, folklor, etnografia 

- przyroda 

- rozpoznawanie roślin (liście drzew, rośliny chronione) 

- rozpoznawanie śladów i tropów zwierząt. 

- rozpoznawanie minerałów 

- lasy i ich mieszkańcy 

- atrakcje turystyczne Powiatu Złotoryjskiego 

- zasady ruchu drogowego przydatne w czasie pieszych wędrówek. 

 

W pytaniach konkursowych ujęte zostały zagadnienia związane z szeroko pojętym 

krajoznawstwem i turystyką. Oprócz pytań dotyczący historii i tradycji regionu, zabytków, 

atrakcji turystycznych, geografii, geologii, ekologii, ochrony przyrody, znajomości fauny  

i flory są również pytania z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

 

NAGRODY W KONKURSIE 

 

 Etap I - dla III pierwszych miejsc nagrodą jest przejście do finału. 

 Etap II: 

 I miejsce – Tytuł Najlepszego Krajoznawcy Ziemi Złotoryjskiej 

 W I etapie punktowane są pierwsze trzy miejsca (osoby z taką sama ilością punktów 

mogą zdobyć miejsca równorzędne). Osoby z I, II i III miejscem otrzymują 

pamiątkowe dyplomy oraz drobne nagrody. 

 W II etapie punktowane są pierwsze trzy miejsca (osoby z taką samą ilością 

punktów mogą zdobyć miejsca równorzędne). 
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OGŁOSZENIE WYNIKÓW 

 

 Wyniki etapu I – zostaną ogłoszone do 3 dni (robocze) po zakończeniu Konkursu. 

Nauczycielka otrzyma listę osób, które zakwalifikowały się do etapu II oraz dyplomy  

i nagrody. Do dyrekcji szkoły przesłany zostanie protokół z listą osób, które 

zakwalifikowały się do etapu II. 

 Wyniki etapu II – zostaną ogłoszone w terminie 7 dni (roboczych) po zakończeniu 

Konkursu. Do dyrekcji szkół biorących udział w Konkursie przesłany zostanie 

protokół wraz z informacją, kiedy i gdzie odbędzie się uroczyste wręczenie nagród. 

 

 

 

 

 

 


