
 

Oddział Regionalny PTTK w Częstochowie 
 SKKT PTTK przy Gimnazjum nr 9 w Częstochowie 

zaprasza  
w dniu 24 maja 2016 

na 
XVI  Powiatowy  

Medialny Konkurs Krajoznawczy 

„Region Częstochowski – moja mała ojczyzna” 

 

o 
GRAND PRIX 

Prezydenta Miasta Częstochowy 

 

i 
GRAND PRIX 

Starosty Częstochowskiego 

 

„SELFIE  z  ...” 

 

REGULAMIN  

 

1. Organizatorzy: Regionalny Oddział PTTK w Częstochowie wraz z  
 SKKT PTTK przy Gimnazjum nr 9 w Częstochowie, 

 Wydziałem Kultury, Promocji i Sportu Urzędu Miasta Częstochowy, 

 Starostwem Powiatowym w Częstochowie, 
2. Cel konkursu:   

 popularyzacja wśród młodzieży wiadomości o regionie częstochowskim  

 doskonalenie umiejętności wykorzystania komputera i smartfonu do propagowania turystyki, historii i 
krajoznawstwa;  

 przygotowanie do funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym;  

 gromadzenie informacji o mniej znanych faktach i obiektach związanych z regionem częstochowskim; 
    3. Zasady uczestnictwa:  
W konkursie może uczestniczyć młodzież szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych 

indywidualnie lub w zespołach 2 osobowych. Prace wraz z załącznikami należy dostarczyć do dnia  13 maja 2016 r. 

(piątek) godz. 18.00.  do siedziby Oddziału Regionalnego PTTK – Al. MNP 39/41 (poniedziałek - piątek 13.00 – 
18.00).  
  4. Tematyka prac: 

W bieżącym roku zachęcamy do tworzenia prac: SELFIE  z (CZĘSTOCHOWĄ lub z inną 

miejscowością w regionie częstochowskim)   

Prace powinny zawierać spójny zbiór selfie na tle wybranych obiektów godnych zobaczenia oraz tekst 

(lub nagranie) autora, zachęcający oglądających pracę do zobaczenia przedstawionych miejsc – naszych 

małych ojczyzn.  

 

Prace mogą przedstawiać obiekty /niekoniecznie zabytkowe/ związane z historią regionu, pobytem i 

działalnością naszych przodków lub innych sławnych osób, miejsca występowania unikatowej flory i fauny 



lub interesujących pod względem budowy geologicznej. Praca powinna stanowić rodzaj zaproszenia do 

zobaczenia tych miejsc, służyć pogłębieniu wiedzy oraz rozwijać uczucia patriotyczne wśród młodego 

pokolenia.   

 

  5. Wymagania szczegółowe:  

 dopuszczalne formaty prac: strony WWW wykonane w standardzie HTML, prezentacje multimedialne (ppt lub 

pps), animacje (np. aplikacje typu Flash), filmy w wersji cyfrowej. Nośniki oraz zgłoszone prace stają się 

własnością organizatorów. 

 prace muszą być w całości (bez przekierowań do internetu) zapisane na nośniku przekazanym 

organizatorom konkursu.   

 prace powinny zawierać odsyłacze (np. w spisie treści lub w mapach), umożliwiające przeskok w wybrane 

miejsce  - tak, aby prace nie były jedynie komputerowymi albumami oglądanymi strona po stronie. 

 w pracy należy zamieścić spis wykorzystywanych przy jej tworzeniu materiałów źródłowych, wszelkie 

cytaty muszą zawierać informację o pochodzeniu lub autorze,  

 wszystkie zdjęcia i nagrania muszą być wykonane samodzielnie, można jedynie dodać archiwalne zdjęcia 

obiektów (z podaniem źródła lub autora), w celu porównania z ich obecnym wyglądem.  

  do pracy należy dołączyć: 

1. oświadczenie czy wykorzystywano publikacje innych autorów /teksty i zdjęcia, materiały ze stron www/,  

2.adres e-mail autora pracy (lub opiekuna), 

3.zgodę na opublikowanie pracy konkursowej w internecie, 

  organizatorzy zastrzegają sobie prawo do:  

 wprowadzenia poprawek przy ewentualnej publikacji zgłoszonych prac, 

 nieoceniania prac całkowicie lub częściowo niemożliwych do obejrzenia. 

 

  6.Ogłoszenie wyników  

  Podsumowanie konkursu nastąpi w dniu 24 maja 2016 r. (wtorek) o godz. 14
00 

 w  Gimnazjum nr 9 przy 

ul. Sobieskiego 15. 

 

Prosimy o przybycie (BEZ DODATKOWEGO ZAPROSZENIA) wszystkich autorów prac 

wraz z opiekunami. 

 

  Najlepsza praca dotycząca Częstochowy otrzyma nagrodę  

      „Grand Prix Prezydenta Miasta Częstochowy”, 

  Najlepsza praca dotycząca  powiatu częstochowskiego otrzyma nagrodę  

       „Grand Prix Starosty Częstochowskiego”. 

  Przyznane będą nagrody za zajęcie I, II i III miejsca oraz dyplomy za udział w konkursie.  

Jury konkursu zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród. 

7. Komisja przy ocenianiu będzie brała pod uwagę: 

-własny wkład autora pracy, zarówno pod względem treści (odradzamy zbyt obszerne cytowanie 

przewodników, kopiowanie albumów lub istniejących stron internetowych)  jak i zamieszczonych fotografii 

(mile widziane zdjęcia przedstawiające autora pracy na tle opisywanego obiektu).  

-odkrywczość i nowatorskie podejście do tematu,  

-prezentowanie mało znanych, a interesujących faktów i obiektów. 

-wykorzystanie multimedialnych możliwości prezentacji tematu. 
Większe znaczenie będzie miała wartość merytoryczna pracy niż jej poziom techniczny. 

         Zapraszamy do udziału w konkursie 


