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Zespół szkół nr2  w  Nowej Dębie zaprasza uczniów szkół ponadpodstawowych  
tarnobrzeskiego do udziału w konkursie  geograficzno 

pt. „Cudze chwalicie, swego nie znacie
 

 

CELE KONKURSU :  
o tworzenie  więzi z regionem, w którym młodzi ludzie mieszkają;
o budzenie zainteresowania  „małą”  Ojczyzną 
o kształtowanie postaw  przedsiębiorczości

 

Zaproszenie 

Zespół szkół nr2  w  Nowej Dębie zaprasza uczniów szkół ponadpodstawowych  
do udziału w konkursie  geograficzno –ekonomicznym   

pt. „Cudze chwalicie, swego nie znacie

więzi z regionem, w którym młodzi ludzie mieszkają; 
budzenie zainteresowania  „małą”  Ojczyzną  

przedsiębiorczości 

 

Zespół szkół nr2  w  Nowej Dębie zaprasza uczniów szkół ponadpodstawowych  powiatu 

pt. „Cudze chwalicie, swego nie znacie ” 



TEMATYKA KONKURSU: 
Konkurs poświęcony naszemu  najbliższemu regionowi, widzianemu oczami młodzieży. Chcemy, 
żebyście opowiedzieli o miejscach, które Was w  naszym regionie zachwycają,  które są godne 
zobaczenia. Zachęcamy, abyście pokazali nam miejsca ciekawe, niepowtarzalne, klimatyczne zakątki 
znane tylko wąskiej grupie , ale również te , które są powszechnie znane. Pokażcie miasta, miasteczka i 
wsie,  po których spacerując, można chłonąć ślady bogatej historii albo miejsca ,gdzie można jeszcze 
podziwiać naturalne piękno przyrody .  
Zadaniem konkursowym  jest opracowanie prezentacji konkretnej atrakcji i przygotowanie 
kosztorysu jednodniowej lub dwudniowej wycieczkido tego miejsca. 

 

TECHNIKA WYKONANIA PRAC: 

o prezentacja multimedialna lub wersja papierowa przedstawiająca wybraną atrakcję 
o kosztorys sporządzony w MS Word lub w wersji papierowej dołączony do prezentacji , 

zawierający następujące elementy: 

- liczba uczestników wycieczki, 
- koszt dojazdu, 
- koszt wynajęcia przewodnika, 
- opłaty za wstęp, 
- ubezpieczenie, 
- noclegi, 
- wyżywienie, 
- podsumowanie kosztów. 

 
Prace konkursowe można składać do 31marca 2023 r. 
- osobiście ( wersja papierowa) - do p. Beaty Sado lub Ewy Okinczyc 
 - drogą mail ( wersja multimedialna) - na adres: ewoki@go2.pl 

 

Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły http://www.zs2nd.pl 

Laureaci konkursu oraz osoby wyróżnione zostaną powiadomione o wygranej oraz dacie i 
sposobie przekazania nagród . 

Regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się w załącznikach. 

 

 

 

 

 

 

Organizatorzy  

Ewa Okinczyc 
Beata Sado 

 



 
 

Załącznik nr 1 

 

REGULAMIN  

KONKURSU GEOGRAFICZNO-EKONOMICZNEGO 

pt. „Cudze chwalicie, swego nie znacie ” 
 

 

Organizator 

Zespół Szkół nr2 w Nowej Dębie 

Przedmiot i cele konkursu 

1. Przedmiotem konkursu jest opracowanie prezentacji konkretnej atrakcji i przygotowanie 
kosztorysu jednodniowej lub dwudniowej wycieczki do tego miejsca. 

2. Celem konkursu jest tworzenie więzi z regionem, w którym młodzi ludzie mieszkają 
orazkształtowanie postaw  przedsiębiorczości. 
 

Temat konkursu 

Tematem konkursu jest opowiedzenie o miejscach, w  naszym regionie zachwycają,  które są godne 
zobaczeniaoraz opracowanie prezentacji konkretnej atrakcji i przygotowanie kosztorysu 
jednodniowej lub dwudniowej wycieczki do tego miejsca. 

 

Regulamin konkursu 

 

1. Organizatorem konkursu dla szkół ponadpodstawowych powiatu tarnobrzeskiego jest 
Zespół Szkół nr2 w Nowej Dębie. 

2. Autorami projektu mogą być osoby indywidualne lub zespoły dwuosobowe. 

3. W ramach konkursu należy opracować prezentację multimedialną lub wersję papierową 
przedstawiająca wybraną atrakcję. 

4. Do pracy należy dołączyć kosztorys sporządzony w MS Word lub w wersji papierowej  , 
zawierający następujące elementy: 

- liczba uczestników wycieczki, 
- koszt dojazdu, 
- koszt wynajęcia przewodnika, 
- opłaty za wstęp, 



- ubezpieczenie, 
- noclegi, 

      - wyżywienie, 
- podsumowanie kosztów. 
 

5. Praca może być wykonana w formie prezentacji multimedialnej lub w wersji papierowej 
przedstawiająca wybraną atrakcję. 

6. Prace konkursowe można składać do 31 marca 2023 r: 

o osobiście ( wersja papierowa) -  do p. Beaty Sado lub Ewy Okińczyc 
o drogą mail ( wersja multimedialna ) - na adres: ewoki@go2.pl 

7. Nadesłanie prac jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. 

8. Prace oceniane będą przez komisję konkursową. Prace niespełniające warunków 
regulaminowych nie będą klasyfikowane przez komisję. 

9. Najlepsze prace zostaną nagrodzone. 

10. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone  na stronie szkoły:  zs2nd.pl 

11. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest przekazanie wraz z pracą wypełnionej karty 
zgłoszenia udziału w Konkursie stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu 

12. Podpisanie karty zgłoszenia do udziału w konkursie oznacza jednocześnie: 

a) wyrażanie zgody na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych uczestników 
przedsięwzięcia w związku z realizacją konkursu przez Organizatora, 

b) udzielenie Organizatorowi nieodwołalnego i nieodpłatnego prawa wielokrotnego 
wykorzystywania zdjęć i nagrań z wizerunkiem uczestników przedsięwzięcia bez 
konieczności każdorazowego ich zatwierdzania.  

13. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do: 

a) bezpłatnego eksponowania i wykorzystania prac konkursowych oraz podania 
podstawowych danych osobowych autorów w materiałach drukowanych  i w 
środkach masowego przekazu , 

b) nie odsyłania jakichkolwiek prac, 

c) nie oceniania prac, które wpłynęły po terminie zgłoszeń lub są niezgodne z tematyką 
konkursu. 

 
 
 

Organizatorzy  
Ewa Okinczyc 

Beata Sado 



 
 
Załącznik nr 2 

 

ZGŁOSZENIE / OŚWIADCZENIE 

 
Zgoda ucznia pełnoletniego / rodziców  (opiekunów prawnych) na udział dziecka w  organizowanym przez  

Zespół Szkół nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Nowej Dębie  

W KONKURSIE GEOGRAFICZNO - EKONOMICZNYM 

pt. „Cudze chwalicie, swego nie znacie ” 
 

 

 
1. Wyrażam zgodę na  udział mojego dziecka  

 

…………………..…………….......................................................................................................................................   

(imię i nazwisko) 
 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(nazwa szkoły) 

 w konkursie organizowanym przez Zespół Szkół nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Nowej Dębie  

 

2. Wyrażam zgodę  na wykorzystanie przez organizatora Konkursu wizerunku mojego/mojego dziecka oraz 

przetwarzanie danych osobowych moich/ mojego dziecka (imienia, nazwiska, wieku i nazwy i adresu szkoły) 

w celach wynikających z organizacji Konkursu zgodnie z ustawą   z dnia 29 sierpnia 1997 r.  o ochronie 

danych osobowych  (Dz. U. 2016, poz. 922 z późn. zm).  

3. Ponadto wyrażam zgodę  na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie nadesłanej przeze mnie/ przez moje 

dziecko pracy konkursowej w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem, prezentacjach 

pokonkursowych, na stronie internetowej organizatora konkursu oraz w innych formach utrwaleń.  

 

 

Data     Czytelny podpis  rodzica/opiekuna dziecka/ucznia 

 
………………………..   ……….…………..……………………………………… 


