MIĘDZYSZKOLNY KONKURS GEOGRAFICZNO – PRZYRODNICZY
DLA UCZNIÓW I-III GIMNAZJUM

„WĘDRUJ Z NAMI PO POWIECIE OPOCZYŃSKIM”
Turystyczno – krajoznawczy szlak pieszy.

Celem konkursu jest:
- kształtowanie umiejętności obserwacji elementów przyrody
najbliższej okolicy,
- rozwijanie wrażliwości estetycznej i indywidualnych zdolności twórczych,
- kształtowanie właściwych postaw wobec najbliższego otoczenia.
Regulamin konkursu:
1. Praca w postaci mapy i broszury, folderu lub innej, dotycząca
jednodniowej pieszej wycieczki po okolicy (teren powiatu
opoczyńskiego), zawierająca:
a) Etapy trasy i ich długość
b) Plan wędrówki z zaznaczonymi obiektami przyrodniczymi i
antropogenicznymi
c) Opis i zdjęcia obiektów napotykanych na trasie
d) Charakterystyka szaty roślinnej
e) Lokalizacja obiektów i najważniejsze wydarzenia historyczne lub
legendy z nimi związane.
f) Bibliografia.
2. Praca powinna być wykonana indywidualnie lub w dwuosobowych
zespołach.
3. Zgłoszenie udziału w konkursie drogą mailową do 20 kwietnia 2016 r.
na adres: konkurs.1@op.pl, lub pocztą na adres: ZSS nr 1 , ul. Marii
Skłodowskiej- Curie 5, 26-300 Opoczno z dopiskiem „Konkurs
geograficzno-przyrodniczy”.
4. Przesłanie gotowych prac wraz z wypełnionym oświadczeniem
drogą mailową lub pocztową do dnia 15 maja 2016 r.

5. W konkursie przewidziane są atrakcyjne nagrody.
Przy ocenie prac komisja konkursowa weźmie pod uwagę: zgodność
pracy z wymogami regulaminowymi (łącznie z podziałem na części),
walory przyrodnicze i artystyczne pracy i zdjęć, estetykę wykonania .
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wyłączenia z udziału
w konkursie prac niespełniających kryterium tematycznego oraz wyżej
wymienionych wymogów.
Uroczyste podsumowanie konkursu i wręczenie nagród odbędzie się 25
maja o godz. 10.00 w ZSS nr 1 w Opocznie na sali A-V. Wszyscy
uczestnicy wraz z opiekunami są zaproszeni.
Postanowienia końcowe:
1. Organizatorzy nie zwracają zgłoszonych prac.
2. Zgłoszenie prac do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem
warunków niniejszego regulaminu i oświadczeniem, że prace złożone
na konkurs zostały wykonane osobiście.
3. Zgłoszone prace wraz z danymi autorów mogą być eksponowane przez
szkołę (np. na stronie internetowej).
4. O wynikach konkursu, uczestnicy zostaną powiadomieni na stronie
internetowej naszej szkoły.
5. Niniejszy dokument jest jedynym dokumentem określającym zasady
konkursu.
Uwaga: Jeśli nie masz programu do obróbki zdjęć, to możesz skorzystać
z darmowego programu Photo Editor Fotor - http://www.fotor.com/
(bez instalowania i bez rejestracji) lub programu XnView. Przed
zainstalowaniem programu XnView porozmawiaj z rodzicami
i przeczytaj regulamin korzystania z tego programu.

Organizatorzy:
Nauczyciele przedmiotów przyrodniczych

Na ewentualne pytania chętnie odpowiemy.
Prosimy o kontakt na adres e-mail konkurs.1@op.pl lub tel. 512 328 315

