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Regulamin międzyszkolnego Konkursu 

”Wiedza o regionie” 

dla uczniów szkół podstawowych  

i ponadpodstawowych 

  
 
I. Wstęp 

Organizatorem Konkursu pt.” Wiedzy o regionie” dla uczniów szkół podstawowych, 

ponadpodstawowych,  jest Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1           

w Zamościu.  Za poziom merytoryczny i organizację Konkursu odpowiedzialna jest 

Regionalna Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora Zespołu Szkół 

Ponadpodstawowych Nr 1 Zamościu.  

II. Cele konkursu: 

1. propagowanie turystyki wśród młodzieży szkolnej, 

2. popularyzacja historii, tradycji i kultury regionu, 

3. rozwijanie zainteresowania turystyką i rekreacją, 

4. pogłębienie wiedzy i umiejętności geograficznych i turystyczno-krajoznawczych, 

5. popularyzacja wiedzy oraz rozwijanie zainteresowań regionami turystycznymi 

Lubelszczyzny 

6. dbałość o zdrowy styl życia, zachęcanie do aktywności turystycznej.  

7. stworzenie uczniom możliwości sprawdzenia własnej wiedzy o regionie. 

III. Adresaci konkursu: 

Uczniowie szkół podstawowych, ponadpodstawowych województwa lubelskiego. 

IV. Organizacja Konkursu: 

Konkurs składa się z dwóch etapów: szkolnego i regionalnego. 

Etap szkolny przeprowadzany jest na terenie zgłoszonej placówki  

z wykorzystaniem zadań przesłanych przez organizatora – Zespół Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Zamościu. 

Etap regionalny przeprowadzany jest w siedzibie organizatora, obejmuje 

odpowiedzi ustne. 
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Terminy etapów konkursu: 

 Etap szkolny: 

- termin przeprowadzenia: do dnia 17-03-2023r. 

-miejsce przeprowadzenia konkursu: siedziba zgłoszonej szkoły 

- komisja szkolna kwalifikuje do etapu regionalnego trzech uczniów 

- termin przesłania listy laureatów na adres niezwłocznie po przeprowadzeniu 

konkursu, ale nie później niż do 31-03-2023r. 

Etap regionalny: 

-termin przeprowadzenia: 27-04-2023r. godz. 10:00-12:00 

-miejsce przeprowadzenia konkursu: 

Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Zamościu, 22-400 Zamość, 

 ul. Łukasińskiego 8 

- ogłoszenie wyników: 27-04-2023r. w siedzibie i na stronie internetowej organizatora. 

V. Uczestnictwo w Konkursie: 

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest: 

 zgłoszenie szkoły do konkursu - przez szkolnego opiekuna konkursu do dnia 

01.03.2023r. (dotyczy szkół woj. lubelskiego) na adres 

e - mail: sekretariat@ekonomikzamosc.pl 

przystąpienie uczniów do etapu szkolnego odbywającego się na terenie danej 

szkoły w dniu ustalonym przez komisję szkolną, nie później niż do dnia 

17.03.2023r. z wykorzystaniem materiałów przesłanych przez organizatora. 

 Przybycie laureatów etapu szkolnego wraz z opiekunem do siedziby 

organizatora na etap regionalny. 

Uwaga: uczestnicy wraz z opiekunem grupy przybywają na konkurs na koszt własny. 

VI. Zadania konkursowe i zasady oceniania: 

-za ocenę odpowiedzi odpowiedzialna jest Regionalna Komisja Konkursowa, 

-zadania konkursowe mają charakter teoretyczny, oceniane są przez Regionalną  

 Komisję Konkursową w obecności młodzieży, opiekunów, zaproszonych gości, 

- decyzje podjęte przez Regionalną Komisję Konkursową, dotyczące przyznania  

miejsc, punktów, wyróżnień i nagród są ostateczne,  

- w kwestiach nieobjętych niniejszym regulaminem sytuacje sporne rozstrzyga 

Przewodniczący Regionalnej Komisji Konkursowej. 
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VII. Komisja Konkursowa: 

Do zadań Regionalnej Komisji Konkursowej należą: 

- opracowanie zadań konkursowych, 

-przygotowanie konkursu od strony organizacyjnej i technicznej, 

-ocena prac etapu regionalnego konkursu i wyłonienie zwycięzców, 

 -powiadomienie uczestników o wynikach, 

-zabezpieczenie samodzielności pracy uczniów w trakcie zawodów finałowych, 

-wydanie uczestnikom zaświadczeń o udziale w Konkursie i zdobytym miejscu. 

VIII. Wyróżnienia i nagrody: 

Na podstawie wyników etapu regionalnego Komisja Konkursowa wyłania 

laureatów. 

Komisja może przyznać wyróżnienia i upominki dla uczestników, którzy nie 

zostali laureatami, ale wykazali się dużą wiedzą o regionie. 

Dla wszystkich uczestników drugiego etapu, przewidziane są dyplomy oraz 

podziękowana za udział w konkursie. 


