UWAGA !!!
KONKURS TURYSTYCZNY

pt. „ Dolny Śląsk– w krainie cudów natury i
architektury”
REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU
TURYSTYCZNEGO
Cele konkursu:
-rozwijanie wiedzy o regionie dolnośląskim i jego zakątkach wpisane w kulturę oraz dziedzictwo narodowe;
-wzbudzenie zainteresowania tematyką geograficzno – przyrodniczą oraz historią regionu;
-poznanie cennych zabytków kultury, architektury i sztuki Dolnego Śląska oraz atrakcji przyrodniczych;
-ocena atrakcyjności turystycznej wybranej miejscowości regionu;
-rozwijanie umiejętności planowania pracy własnej z dziedziny geograficzno-turystycznej;
Organizatorzy konkursu:
●
Nauczyciel geografii i geografii turystycznej w Powiatowym Zespole Szkół nr 3 w Sobótce- Pani Sylwia Nejfert
●
Nauczyciel przedmiotów zawodowych w Powiatowym Zespole Szkół nr 3 w SobótcePani Agnieszka Wawryn
Odbiorcy konkursu:
Obowiązkowo udział biorą uczniowie klas II T i III T oraz chętne osoby z klas I i II Liceum Ogólnokształcącego
i Technikum w Powiatowym Zespole Szkół nr 3 w Sobótce.
Przebieg konkursu:
I etap- Stwórz i nazwij nowe miasto na Dolnym Śląsku. W mieście należy umieścić wybrane dolnośląskie zabytki i
atrakcje turystyczne. Forma pracy dowolna (plastyczna, multimedialna…). Do pracy należy dołączyć opis miasta i
argumentację, dlaczego dane obiekty znalazły się w mieście. W tym etapie oceniana będzie pomysłowość i staranność
wykonania, a także spójność i sens części opisowej. Prace należy dostarczyć organizatorom do 30 maja 2014 r.
II etap- do tego etapu zakwalifikuje się 6- 8 osób, których pomysły i wykonane prace w etapie I zostaną najwyżej
ocenione. Etap II będzie miał formę konkursu ustnego, sprawdzającego wiedzę o atrakcjach turystycznych Dolnego
Śląska. Odbędzie się 18 czerwca 2014 r.

Prace zgłoszone do konkursu przechodzą na własność organizatorów. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo publikacji
prac konkursowych.
Prace uczniów oceniają organizatorzy konkursu. Wyniki zostaną ogłoszone najpóźniej tydzień po przeprowadzeniu
konkursu. Werdykt jury jest ostateczny i nie podlega odwołaniu.
Laureaci- zdobywcy pierwszych trzech miejsc, otrzymają nagrody i dyplomy.
Adres mailowy do kontaktu w sprawie konkursu- a.wawryn@wp.pl
II ETAP - zagadnienia do konkursu wiedzy o Dolnym Śląsku
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Miejscowości o szczególnych walorach krajoznawczych,
Atrakcje przyrodnicze Dolnego Śląska,
Dolnośląskie uzdrowiska,
Zamki, pałace, dwory i podziemia,
Muzea,
Zabytki sakralne,
Szlaki turystyczne,
Ochrona przyrody na Dolnym Śląsku,
Stolica regionu – Wrocław,
Rodzaje i formy turystyki rozwijane na Dolnym Śląsku,

