
Stowarzyszenie Gmin Ziemi Dobrzyńskiej 
ul. Szkolna 2, 87-610 Dobrzyń nad Wisłą 

     Dobrzyń nad Wisłą, dnia 02.03.2017r. 

Regulamin jubileuszowego 
X Dobrzyńskiego Konkursu na płytę komputerową 

pt. „Niech nam się mienią rzeki – z okazji ROKU RZEKI WISŁY 2017" 
dla szkół podstawowych,  

gimnazjów i ponadgimnazjalnych. 
 

1. Konkurs multimedialny odbywa się pod hasłem „ Niech nam się mienią rzeki – z okazji 
ROKU RZEKI WISŁY 2017".  Motto: „Swoje poznajemy Swoje też chwalimy" 

2. Konkurs organizuje Stowarzyszenie Gmin Ziemi Dobrzyńskiej z siedzibą 
w Dobrzyniu nad Wisłą ul. Szkolna 2 przy udziale Czernikowskiego Stowarzyszenia „Czyż-nie", 
Wójtów Burmistrzów oraz Starostwa Toruńskiego, Golubsko-Dobrzyńskiego i Rypińskiego. 

3. Celem konkursu jest upowszechnianie wiedzy o regionie. 
4. Głównym zadaniem konkursu jest zmobilizowanie dużej ilości uczniów do jak najbardziej 

samodzielnych poszukiwań tematów związanych z WISŁĄ jak i innymi rzekami regionu, 
okolicy, gminy powiązanych z historią, gospodarką, edukacją, życiem społecznym, przyrodą) 
w swojej najbliższej małej ojczyźnie a także zainteresowanie się śladami oraz pozostałościami po 
dawnych śladach związanych z rzekami  ( np. młyny, łodzie, przystanie, przewoźnicy itp.)  w celu 
ich poznania i promocji, także doskonalenie umiejętności korzystania ze współczesnych technologii 
komunikacyjnych (aparat fotograficzny, komputer, prezentacja, program Power Point) 

5. Konkurs adresowany jest do uczniów wszystkich typów szkół (Szkoły Podstawowe, Gimnazja, 
Szkoły Ponadgimnazjalne). 

6. Premiowana będzie samodzielność w wykonywaniu zdjęć, oryginalność w ujęciu tematu i opisu, 
prosto przedstawione za pomocą programu Power Point. 

7. Konkurs ma charakter zespołowy (do trzech osób, ze wskazaniem lidera). 
8. Każda szkoła wyznacza jeden zespół do konkursu gminnego, a każda gmina ma prawo zgłosić 

jedną pracę do konkursu regionalnego. Szkoła może we własnym zakresie organizować konkurs 
szkolny w celu wywołania swojej reprezentacji w terminie do 10.05.2017r., a w gminie do dnia 
20.05.2017r. 

9. Ostateczna prezentacja może składać się tylko z 10-15 slajdów (w jednym temacie) w programie 
Power Point (wstęp-strona tytułowa, ew. mapa gminy, 10-15 slajdów tematycznych, zakończenie - 
krótki opis prezentacji, autora (lidera i autorów zbiorowych), w przypadku korzystania z cudzych 
zdjęć podanie autora. 

10. Zgłaszanie do udziału w konkursie odbywa się na załączonej karcie zgłoszenia w terminie do 
25.05.2017r. 

11. Stowarzyszenie w zależności od ilości uczestników zorganizuje prezentację zgłoszonych prac                   
8 czerwca 2016r. o godz. 11.00 w Dobrzyńskim Domu Kultury „Żak" w Dobrzyniu nad Wisłą 

12. Kontakt merytoryczny: Dariusz Chrobak, chkerad@wp.pl, 519155583 



NAGRODY: 

1. Laureaci konkursu otrzymają nagrody w zależności od uzyskanego miejsca. 
2. Nagrody funduje Stowarzyszenie Gmin Ziemi Dobrzyńskiej w Dobrzyniu nad Wisłą. 

JURY: 

1. Komisje konkursowe powołuje Zarząd Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej. 
2. Do komisji nie mogą być powołani nauczyciele, których uczniowie biorą udział w konkursie. 

ZGŁOSZENIA (zał. nr 1 do regulaminu) 

1. Zgłoszenie należy nadsyłać na adres: 

Stowarzyszenie Gmin Ziemi Dobrzyńskiej 87-610 Dobrzyń nad Wisłą, ul. Szkolna 2 
Tel. (054) 253 05 41, e-mail: biuro.sgzd@gmail.com 

Termin zgłoszenia: do 25.05.2017r. 
 
 
 

 


