
 

 

 

 
 

 

 

 



 

  

 

 REGULAMIN KONKURSU 
 

 

ROK SZKOLNY 2020/21 
 

 

 

Organizator konkursu 
 

Szkoła Podstawowa nr 84 im. Ruchu Obrońców Pokoju we Wrocławiu 

 

 

Konkurs realizowany jest w ramach programu grantowego  

„mPotęga” – VII edycja 
 

 

 

 

Cele konkursu 
 

• Rozbudzenie i rozwijanie zainteresowań turystycznych uczniów 

• Kształtowanie u uczniów umiejętności wyszukiwania regionalnych i lokalnych atrakcji 

turystycznych oraz prezentowania ich w konkursie 

• Kształtowanie u uczniów kreatywności w związku z przygotowaniem prac 

konkursowych 

• Wykształcenie u uczniów umiejętności korzystania z map turystycznych oraz tabel z 

rozkładami jazdy różnych środków transportu (również w wersji elektronicznej) 

• Doskonalenie umiejętności matematycznych koniecznych do zaplanowania wycieczki 

(planowanie transportu, przebiegu i długości trasy, szacowanie kosztów) 

• Promowanie Dolnego Śląska jako regionu turystycznego 

 

 

 

Organizacja konkursu 

 
1. Organizatorem konkursu jest: 

Szkoła Podstawowa nr 84 im. Ruchu Obrońców Pokoju we Wrocławiu,  

ul. Ł. Górnickiego 20, 50-337 Wrocław, szkola@sp84.wroclaw.pl,  

tel. 71 7986870 

2. Współzawodnictwo w konkursie ma charakter indywidualny. 

mailto:szkola@sp84.wroclaw.pl


3. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów kl. I - VIII szkół podstawowych  z województwa 

Dolnośląskiego.   

4. Zgłoszenie prac do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu oraz 

wyrażeniem zgody dyrektora, nauczycieli i rodziców uczniów na zbieranie i 

przetwarzanie danych osobowych w zakresie związanym z przebiegiem konkursu. 

5. Dyrektor/nauczyciel szkoły biorącej udział w konkursie jest zobowiązany do zebrania i 

przekazania do SP nr 84 zgód na przetwarzanie danych osobowych uczniów zgłoszonych 

do udziału w konkursie oraz ich nauczycieli w zakresie związanym z konkursem 

(Załączniki). 

6. Uczeń, którego rodzice nie wyrazili zgody na zbieranie i przetwarzanie danych 

osobowych do celów konkursu nie może uczestniczyć w konkursie. 

7. Szkoła może zgłosić do konkursu nieograniczoną liczbę uczniów. 

8. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu konkursu. 

9. Ewentualne skargi, wnioski i odwołania (mające formę pisemną) rozpatruje dyrektor SP 

nr 84/Organizator. Jego decyzje są ostateczne. 

 

 

 

 

Przebieg konkursu 

 

1. Zadaniem uczestników jest stworzenie reklamy - najciekawszej ich zdaniem - 

jednodniowej wycieczki na terenie Dolnego Śląska przy uwzględnieniu podanych 

wytycznych. 

• Celem wycieczki musi być miejsce, do którego dojazd możliwy jest za pośrednictwem 

transportu publicznego (PKP, PKS). 

• Na pracy należy zamieścić plan i czas trwania wycieczki, koszt udziału dla jednej osoby 

oraz przewidziane atrakcje. 

• Technika wykonania pracy jest dowolna.  

• Praca należy przesłać TYLKO w wersji elektronicznej w formacie JPEG/JPG, PNG lub 

PDF. 

• Nazwą pracy wysłanej w wersji elektronicznej powinno być imię i nazwisko ucznia wraz 

z numerem szkoły. 



2. Do 15.01.2021 r. szkoły przesyłają prace konkursowe w wersji elektronicznej (zdjęcie 

lub skan na adres e-mail konkurs@sp84.wroclaw.pl w tytule wpisując „Wędrówki 

turystyczne z matematyką w tle) wraz ze skanem zgody. 

3. Dostarczone prace oceni jury - pełne miłośników szeroko pojętej turystyki. 

4. Nagrody zostaną przyznane w następujących kategoriach wiekowych:  

• Uczniowie klas I-III 

• Uczniowie klas IV- VI 

• Uczniowie klas VII-VIII 

• Nagroda publiczności – głosowanie za pośrednictwem szkolnego profilu 

Facebook 

5. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły 

https://sp84.wroclaw.pl/wiesci-szkolne  

oraz szkolnym profilu Facebook  

https://www.facebook.com/sp84wroclaw  

6. Uroczyste rozdanie nagród laureatom konkursu będzie uzależnione od obecnej sytuacji 

epidemiologicznej.  

 

Dodatkowych informacji udziela 

• Paulina Płóciennik  

(e-mail: paulina.plociennik@sp84.wroclaw.pl). 
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