
Powiatowy Konkurs Geograficzny 

 

Uczestnictwo w konkursie polega na samodzielnym napisaniu eseju: 

W przeszłości ludzie wykazywali dużo większe przywiązanie do miejsca zamieszkania, 

zmieniali je niechętnie. „ Nigdy w historii odległość nie miała mniejszego znaczenia. Nigdy 

kontakty ludzkie z miejscem nie były tak zwielokrotnione, kruche, przelotne... Mówiąc  

w przenośni, „zużywamy” miejsca i porzucamy je, podobnie jak zużywamy chusteczki…”, Alvin 

Toffler. 

Napisz esej oparty na refleksji nad Twoim przywiązaniem do miejsca urodzenia  

i zamieszkania.  

Wymagania dotyczące prac konkursowych: 

1. Praca wykonana w formie elektronicznej oraz wydruku, w word, czcionka 12 Times New 

Roman, odstępy między wierszami 1.5, minimum 2 strony tekstu + ewentualne zdjęcia.  

2. Praca powinna być podpisana: Imię i nazwisko autora, klasa, nazwa szkoły 

Cele konkursu: 

 rozwijanie zainteresowań powiatem oławskim, jego unikalną przyrodą, historią 

zabytkami, walorami antropogenicznymi, 

 wdrażanie uczniów do samokształcenia, poszukiwania informacji, 

 poznawanie i odkrywanie walorów przyrodniczych i antropogenicznych swojej małej 

ojczyzny, 

 uświadomienie wartości jaką jest własny region oraz dziedzictwo kulturowe  

 

Regulamin 

1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU  

1.1. Organizatorem Powiatowego Konkursu Geograficznego dla uczniów szkół gimnazjalnych jest 

Zespół Szkół  im. Jana Kasprowicza w Jelczu-Laskowicach, zwany dalej Organizatorem. 

1.2. Konkurs rozpocznie się w dniu 11 kwietnia 2016 r. i trwać będzie do dnia 29 kwietnia 2016r. 

(etap szkolny). Nauczyciel geografii w poszczególnych szkołach wybiera 3 prace, spośród 

wszystkich, które do niego wpłynęły. Następnie wysyła je w formie elektronicznej na adres: 

Technikow26@gmail.com, z dopiskiem „Powiatowy konkurs geograficzny” w nieprzekraczalnym 

terminie 06 maja 2016r. 

1.3. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do dnia 13 maja 2016 r.. Wyniki zostaną ogłoszone na 

mailto:Technikow26@gmail.com


stronie internetowej Zespołu Szkół im. J. Kasprowicza w Jelczu-Laskowicach www.zsjelcz.pl oraz 

przesłane mailowo do szkół biorących udział w konkursie. 

 

2. WARUNKI UCZESTNICTWA  

2.1. Uczestnikiem Konkursu mogą być uczniowie wszystkich szkół gimnazjalnych powiatu 

oławskiego.  

2.2. Uczestnik Konkursu zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem Konkursu. 

2.3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia, które nie dotarły do niego z przyczyn 

od niego niezależnych. 

3. ZASADY KONKURSU  

3.1. Do Konkursu mogą być zgłaszane tylko prace wykonane osobiście. 

3.2. Zgłoszenie pracy do Konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem Uczestnika, że przysługują 

mu nieograniczone autorskie prawa osobiste i majątkowe do użytych materiałów oraz tekstu i że 

ponosi on wszelką odpowiedzialność za złamanie tych praw. 

3.3. W przypadku, gdy na zgłaszanych materiałach widnieją rozpoznawalne osoby Uczestnik jest 

zobowiązany uzyskać zgodę tych osób na opublikowanie i publiczną prezentację fotografii i móc na 

żądanie Organizatora przedstawić taką zgodę na piśmie. 

3.4. Zgłoszenie prac do Konkursu jest równoznaczne z udzieleniem przez Uczestnika zgody na 

prezentowanie zgłoszonych prac na stronach internetowych należących do Organizatora. 

3.5. Konkurs jest moderowany przez Organizatora. Moderacja w Konkursie polega na prawie 

Organizatora do niedopuszczeniu do konkursu, bez konieczności poinformowania o tym uczestnika 

prac, które: 

a) naruszają prawo obowiązujące w Polsce,  

b) naruszają prawa i uczucia osób trzecich, 

c) zawierają treści powszechnie uznane za społecznie niewłaściwe i naganne moralnie (np. 

fotografie zawierające treści obraźliwe, wulgarne, obsceniczne, nawołujące do nienawiści  

i przemocy), 

d) zawierają wizerunki obiektów, będących znakami zastrzeżonymi w Urzędzie Patentowym,  

e) zawierają treści o charakterze komercyjnym (reklamy), 

f) są pracami niesamodzielnymi, odtwórczymi. 

3.7. Prace należy przesłać, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 06 maja 2016 na adres: 

technikow26@gmail.com 

3.6. Regulamin konkursu dostępny będzie na stronie internetowej Organizatora: www.zsjelcz.pl. 

 

http://www.zsjelcz.pl/
http://www.zspjelcz.pl/


4. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU I NAGRODY  

4.1. Ocena nadesłanych prac dokonywana będzie przez Jury powołane przez Organizatora.  

O wyborze najlepszych prac zadecyduje estetyka, pomysłowość i oryginalność.  

4.2. Jury biorąc pod uwagę wartość techniczną i artystyczną prac przyzna nagrody za: 

a) I miejsce w konkursie,  

b) II miejsce w konkursie, 

c) III miejsce w konkursie, 

 

 

5. OGŁOSZENIE WYNIKÓW  

5.1. Rozstrzygnięcie Konkursu zostanie opublikowane na stronie internetowej Organizatora 

http://www.zsjelcz.pl  dnia 13 maja 2016r. 

5.2. Niezależnie od powyższego, zwycięzcy Konkursu zostaną w dniu rozstrzygnięcia Konkursu 

powiadomieni przez Organizatora o przyznaniu im nagród pocztą elektroniczną 

(e-mail) 

6. ŹRÓDŁA 

1. http://jak-napisac.klp.pl/ser-854.html 

2. http://www.jelcz-laskowice.pl/pl/strony/1031.historia.html 

3. „NIEZNANE  OKOLICE POWIATU OŁAWSKIEGO. PRZEWODNIK ROWEROWY, J. 

Bereźnicki 

4. „OŁAWA ZARYS MONOGRAFII MIASTA” pod red. Krystyna Matwijowskiego 

5. JELCZ-LASKOWICE NASZA MAŁA OJCZYZNA” Iwony Płaczek 

6. https://starostwo.olawa.pl/strona-98-powiat_olawski_o_powiecie_olawskim.html 

7. inne, dowolne 
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