
                                        

 

 

Piasek, maj 2014 r. 

 

„Północna Jura - mój region” 
 

Konkurs pod patronatem  

STOWARZYSZENIA "PARTNERSTWO PÓŁNOCNEJ JURY" 

 

 

REGULAMIN KONKURSU  
 

 

I. CELE KONKURSU 

 

1. Zdobywanie i pogłębianie wiedzy dotyczącej obszaru północnej części Wyżyny Krakowsko 

-Częstochowskiej. 

2. Kształtowanie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji geograficznej i 

turystycznej.  

3. Kształtowanie umiejętności czytania, interpretowania i posługiwania się mapami 

turystycznymi. 

4. Poszerzanie wiedzy i informacji turystycznych o własnym regionie. 

5. Promowanie uczniów o szczególnych zainteresowaniach i wiedzy z geografii. 

6. Stworzenie uczniom warunków do wykazania się swoją wiedzą, zainteresowaniami. 

7. Integracja uczniów oraz wymiana doświadczeń między szkołami regionu "Północnej Jury". 

 

II. WARUNKI UCZESTNICTWA 

 

1. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie gimnazjów z gmin zrzeszonych w 

Stowarzyszeniu "Partnerstwo Północnej Jury". 

2. Każde gimnazjum może zgłosić do udziału w konkursie jedną drużynę składającą się z 

trzech uczestników. 

3. W celu przystąpienia do konkursu należy wypełnić załączoną kartę zgłoszeniową i 

przesłać na adres Gimnazjum im Armii Krajowej w Piasku gmina Janów (na adres e-mail 

w formie skanu lub pocztą tradycyjną), które jest organizatorem konkursu. 



                                        

 

 

Wypełnioną kartę zgłoszeniową należy przesłać w terminie  

do 31 maja na adres gimpiasek@interia.pl 
 

 

III. TERMIN I PRZEBIEG KONKURSU 

 
1. Konkurs odbędzie się 10 czerwca 2014 r. o godz. 10: 00 w Gimnazjum im. Armii Krajowej w 

Piasku, ul. Żurawska 2, 42-253 Janów. 

2. Konkurs jest dwuetapowy. Pierwszy etap będzie polegał na wypełnieniu przez każdego uczestnika 

testu pisemnego składającego się z dwóch części. Pierwsza dotyczyć będzie informacji ogólno 

geograficznych o Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej, druga informacji turystycznych i wiedzy 

o Stowarzyszeniu "Partnerstwo Północnej Jury". Drugi etap konkursu będzie dla grup i polegał 

będzie na umiejętnym czytaniu i interpretowaniu mapy oraz praktycznym zastosowaniu 

poznanych wiadomości z pierwszego etapu. 

3. Reprezentacje poszczególnych gimnazjów stanowią trzy osobowe drużyny. 

4. Na końcowy wynik składa się suma punktów z dwóch etapów konkursów. 

 

IV.   NAGRODY 

 

1. Każdy uczestnik, niezależnie od zajętego miejsca, otrzyma dyplom uczestnictwa. 

2. Trzy zwycięskie drużyny otrzymują nagrody ufundowane przez Stowarzyszenie 

"Partnerstwo Północnej Jury" 

 

V.  LITERATURA 

 

 popularne broszury, mapy turystyczne i informatory dotyczące gmin zrzeszonych w 

Stowarzyszeniu" Partnerstwo Północnej Jury", 

 program do nauczania geografii w gimnazjach, 

 popularne przewodniki do oznaczania chronionych gatunków grzybów, roślin i zwierząt 

występujących na obszarze "Północnej Jury", 

 Włodarczyk Joanna, Szlak Orlich Gniazd bądź inne publikacje, mapy i legendy dotyczące 

wymienionego Szlaku, 

 informacje zawarte na stronie internetowej Stowarzyszenia "Partnerstwo Północnej Jury" 

- www.jura-ppj.pl 

file:///D:/www.jura-ppj.pl


                                        

 

 

 

VI.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zamieszczenia na stronie internetowej szkoły, 

gminy Janów oraz Stowarzyszenia imion, nazwisk, zdjęć, filmów oraz informacji o 

laureatach Konkursu. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia drobnych zmian w regulaminie 

konkursu. 

3. W sytuacjach nieobjętych niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator Konkursu. 

4. Wszelkich informacji o Konkursie udziela:  

Sekretariat szkoły - tel. 34/327-85-31 

Inga Lubczańska - tel. 507-090-531 

Anna Strzelczyk - tel. 697-359-191 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                        

 

 

„Północna Jura - mój region” 
Konkurs pod patronatem  

STOWARZYSZENIA "PARTNERSTWO PÓŁNOCNEJ JURY" 
 

KARTA ZGŁOSZENIA DRUŻYNY 

Zgłaszam udział drużyny na Konkurs oraz zobowiązuję się do przestrzegania  

regulaminu konkursu podanego w postanowieniach 

 

1. Nazwa szkoły, adres, telefon, e-mail: 

 

 

 

 

 

2. Imię i nazwisko dyrektora szkoły: 

 

 

3. Opiekun (opiekunowie) drużyny:  

 

 

 

4. Imię i nazwisko uczniów 

  

  

  

 

 

_______________________ _______________________ 

Podpis opiekuna(-ów) Pieczęć i podpis Dyrektora szkoły 

 


