
R E G U L A M I N 
I. Założenia ogólne: 
1. Celem konkursu jest poznanie przez młodzież piękna naszego regionu, jego przeszłości i teraźniejszości, popularyzowanie 

krajoznawstwa i turystyki jako formy aktywnego wypoczynku, propagowanie kultury wycieczkowania i rozwijania sprawności 
fizycznej. 

2. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach, ul. Skalników 6,  
tel. 76 746 51 11, fax: 76 746 51 80, e-mail:zs@zs.polkowice.pl  

3. Konkurs kierowany jest do uczniów klas III szkół gimnazjalnych i I klas szkół ponadgimnazjalnych i ma charakter drużynowy. 
4. Każda szkoła może zgłosić jedną lub dwie drużyny zgodnie z formularzem (załącznik nr 1*). 

II. Termin i miejsce: 
Konkurs odbędzie się 22 maja 2017 r. Rozpoczęcie konkursu o godzinie 10:00 w Zespole Szkół im. Narodów Zjednoczonej 
Europy w Polkowicach, ul. Skalników 6 w sali seminaryjnej (pomarańczowej) A 37. Etap praktyczny boiska sportowe. 

III. Przebieg konkursu: 
Konkurs przeprowadzony będzie w dwóch etapach: 

1. Etap teoretyczny- test wiedzy, który obejmował będzie 50 pytań zamkniętych, w tym: 
A) Test krajoznawczy – 30 pytań, w tym ok. 50% o powiatach: polkowickim, lubińskim, głogowskim i 50% o pozostałej 

części województwa dolnośląskiego. 
B) Test wiedzy turystycznej, topograficznej – 10 pytań, z zasad uprawiania turystyki kwalifikowanej i zdobywania odznak 

turystycznych PTTK oraz topografii i terenoznawstwa. 
C) Test z samarytanki - 10 pytań z bezpieczeństwa i higieny wycieczkowania oraz ogólnych zasad  udzielania pierwszej 

pomocy.  
Wszystkie testy mają charakter indywidualny. Czas przeznaczony na rozwiązanie testów wynosi do 60 min. Na wynik drużyny 
składa się suma punktów uzyskanych przez wszystkich jej członków. 

2. Etap praktyczny: 
A)  Samarytanka: Zadania praktyczne dotyczące udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku. W tej konkurencji 

sprawdzana jest również apteczka (wyposażenie na 1-dniową wycieczkę). Każda drużyna powinna posiadać własną 
apteczkę. 

B)  Kolarski tor sprawnościowy. Drużyna może posiadać swój rower. Uczestniczą wszyscy członkowie zespołu. 
C)  Gra terenowaz wykorzystaniem mapy, planu, busoli i zagadek krajoznawczych. 

IV. Termin zgłoszeń: 
Zgłoszenia 3 – osobowych zespołów do dnia 15 maja 2017 r. na adres szkoły lub e-maila koordynatora konkursu d.spolnik-
luczak@zs.polkowice.plzałącznik nr 1*. 
Każdy uczestnik powinien również złożyć oświadczenie zgodne z załącznikiem nr 2*, które należy dostarczyć w dniu konkursu.  

V. Świadczenia ze strony organizatora: 
1. Techniczna obsługa imprezy. 
2. Mapa lub plan  dla drużyny + karta gry terenowej. 
3. Nagrody dla zwycięzców. 
4. Poczęstunek. 

VI. Uwagi: 
1. Każda drużyna ma swojego opiekuna. 
2. Każdy uczestnik powinien posiadać legitymację szkolną, przybory do pisania, kątomierz, linijkę, busolę i strój turystyczny lub 

sportowy. 
3. Podczas konkursu wszyscy uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa obowiązujących w placówce 

organizatora. 
4. Organizator imprezy nie bierze odpowiedzialności za wypadki i szkody poniesione w trakcie imprezy z przyczyn niezależnych 

od organizatora. 
5. W przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych organizator  zastrzega sobie prawo zmiany w konkurencjach 

terenowych. 
6. Proponowane źródła informacji:  
 przewodniki turystyczne w tym Związek Gmin „Zagłębia Miedzowego Antoniego Boka 
 mapy walorów turystycznych województwa dolnośląskiego 
 strony internetowe w tym PTTK. 

7. Wszystkie informacje dotyczące konkursu dostępne są: 
 na stronie internetowej Zespołu Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach http://www.zs.polkowice.pl/ 
 u koordynatora konkursu Doroty Spólnik-Łuczak  

tel. 667912162, d.spolnik-luczak@zs.polkowice.pl 
 

* załączniki do pobrania ze strony internetowej http://www.zs.polkowice.pl/ 
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