
                                                                                                                            

 

 

PCEiK.MDK.4390.4.2020                                                                                                                                  

                                                                                    Oleśnica, 03.09.2020 r. 

 

Regulamin Powiatowego Konkursu Regionalnego 

 „Nasz Powiat - Nasza Mała Ojczyzna” 

dla uczniów kl. V-VIII szkół podstawowych w roku szkolnym 2020/2021 

I. Organizator:  

Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy. 

Współorganizacja : Małgorzata Tajak – Skrok - nauczyciel SP 4 w Oleśnicy 

 
II. Cele konkursu: 

 przybliżenie uczniom dziedzictwa kulturowego Powiatu Oleśnickiego, 

 popularyzowanie kultury regionalnej, 

 rozwijanie zainteresowań regionem, jego historią i tradycją, 

 kształtowanie poczucia własnej tożsamości, 

 kształtowanie więzi emocjonalnej ze swoim miejscem zamieszkania, 

 tworzenie możliwości do współzawodnictwa uczniów oraz promocja szkół i nauczycieli realizujących 

edukację regionalną.  

III. Organizacja Konkursu: 

1. Zgłoszenia  zespołu szkolnego  dokonuje nauczyciel - opiekun grupy, wypełniając formularz                                      

w nieprzekraczalnym terminie do 30 września 2020 r. 

2. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas V – VIII, będący uczniami szkół podstawowych położonych             

na terenie powiatu oleśnickiego. 

3. Jedna szkoła może zgłosić 1 zespół. 

4. Konkurs odbędzie się, jeśli zgłoszą się do niego przynajmniej 3 drużyny. 

 

IV. Przebieg konkursu: 

Etap szkolny: 

1. Zadaniem 3-osobowego zespołu uczniowskiego jest przygotowanie propozycji dwudniowej wycieczki  

(pieszej, rowerowej lub autokarowej)  po najbliższej okolicy swojego miejsca zamieszkania, spełniającej 

oczekiwania  15 -20 osobowej grupy młodzieży w wieku szkolnym. Program wycieczki powinien zawierać:  

- krótki opis ośmiu najbardziej polecanych do zwiedzenia miejsc (zabytków, pomników przyrody, miejsc 

rekreacji, kultury itp.) wraz z programem zwiedzania tych miejsc.    

- propozycję miejsc spożywania posiłków i noclegu.  

Wycieczka powinna rozpocząć się o godzinie 9:00 pierwszego dnia a zakończyć o godzinie 18:00 dnia 

następnego. 
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2. Praca grupy powinna być przedstawiona  za pomocą prezentacji lub filmu, który będzie można zamieścić 

jako materiał poglądowy na stronie internetowej placówki. 

3. Do opisu każdego  punktu wycieczki powinien być dołączony rysunek lub zdjęcie wykonane przez członków 

grupy oraz mapa zawierająca trasę wycieczki , wykonana  za pomocą Map Google, Geopartalu, Targeo itp. 

Etap powiatowy: 

Kolejnym etapem konkursu jest grupowy turniej wiedzy o regionie, zawierający pytania opracowane              

na podstawie opisu wycieczek sporządzonych w etapie szkolnym przez uczestników konkursu 

i udostępnionych przez organizatora. 

 

V. Terminy: 

1. Zgłoszenie grupy  w nieprzekraczalnym terminie do 30 września 2020 r. 

2. Grupowa praca nad projektem do 30 października 2020 r. 

3. Grupowy konkurs wiedzy  30 listopada 2020 r. 

4. Podsumowanie konkursu,  wręczenie dyplomów i nagród  w dniu rozstrzygnięcia konkursu. 

 

VI. Kryteria ustalenia zwycięzców konkursów: 

1. Klasyfikację przeprowadza się na podstawie sumy punktów uzyskanych przez zespół w każdym                    

z jego etapów (maksymalnie 200 punktów): ocena projektu wycieczki 100 punktów oraz ilość punktów 

zdobytych w turnieju wiedzy 100 punktów. 

2. Praca konkursowa powinna zostać wykonana w formie: 

- prezentacji multimedialnej,  zapisanej w formacie ppt lub pptx i zawierać od 15 do 20 slajdów  

- filmu w formacie mp4 trwającego maksymalnie 15 minut. 

3. Praca powinna zawierać treści zgodne z tematem konkursu. 

4.  Zadanie konkursowe powinno być efektem samodzielnej pracy grupy ( własne zdjęcia i komentarze). 

5. Przy ocenie prac Komisja Konkursowa będzie brała pod uwagę kreatywność oraz oryginalność 

prezentowanego materiału, a także: 

- poprawność merytoryczną i językową zamieszczonych w prezentacji (filmie) informacji. 

- przejrzysty i uporządkowany układ prezentacji (filmu). 

- adekwatność zastosowanych narzędzi i efektów do przedstawianych treści poprawności językowej 

(stylistyka, ortografia itp.). 

6. Praca powinna zawierać stronę tytułową zawierającą  nazwę grupy oraz tytuł proponowanej wycieczki. 

7. Na końcu prezentacji powinna zostać umieszczona bibliografia (spis materiałów wykorzystanych                   

przy tworzeniu prezentacji / filmu, łącznie ze stronami www). 

8.  Ciekawe, twórcze i oryginalne ujęcie tematu prezentacji / filmu  będzie miało znaczący wpływ na ocenę 

pracy. 

9. Liczba punktów zdobytych w turnieju wiedzy - maksymalnie 100 punktów (organizatorzy zastrzegają sobie 

możliwość przeprowadzenia tej części konkursu w sposób zdalny). 

 

VII. Inne postanowienia: 

1. Nauczyciel pełni rolę opiekuna grupy. 

2. Autorzy prac bezpłatnie przenoszą na Organizatora wszelkie majątkowe prawa autorskie do nadesłanych 

prac. Wszyscy uczestnicy konkursu składając pracę wyrażają tym samym zgodę na ich reprodukcję                  

w różnych materiałach informacyjnych: druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, 

używania ich w Internecie oraz w innych formach utrwaleń nadających się do rozpowszechniania                

(np. nośniki magnetyczne, elektroniczne, CD-ROM, wprowadzanie do obrotu, wprowadzanie do pamięci 

komputera, publiczne prezentacje, a także prezentowanie prac na wystawach związanych z działalnością, 

prowadzoną przez Organizatora). Przystąpienie uczestników do konkursu oznacza wyrażenie przez nich 

zgody na wykorzystanie ich nazwisk w akcjach informacyjnych, reklamowych i promocyjnych związanych 



z niniejszym konkursem. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych    

dla potrzeb niezbędnych  do realizacji i promocji konkursu. 

 

VIII. Zgłoszenie się do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu i procedur 

wyszczególnionych poniżej. 

 

IX. Postanowienia końcowe 

1. Zasady regulujące  przebieg konkursu określają również następujące procedury dostępne na stronie 

www.pceik.pl w zakładce: Młodzieżowy Dom Kultury/dokumenty wewnętrzne/ procedury i regulaminy : 

 Procedura organizacji konkursów przedmiotowych i artystycznych w PCEiK w Oleśnicy 

 Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia COVID-19 w Powiatowym Centrum 

Edukacji i Kultury w Oleśnicy  

2. Osoby łamiące określone w niniejszym regulaminie zasady i procedury zostaną wykluczone z udziału  

w wyżej wspomnianym konkursie.  

 

X. Załączniki: 

- oświadczenie rodziców lub opiekunów prawnych dotyczące RODO (skan przesłany mailem na adres: 

pceik@pceik.pl) 

- zgoda rodziców na pomiar temperatury ciała dziecka (skan przesłany mailem na adres: pceik@pceik.pl) 
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