
Stowarzyszenie Gmin Ziemi Dobrzyńskiej w Dobrzyniu nad Wisłą 
(przy wsparciu Czernikowskiego Stowarzyszenia Czyż-nie, Wójtów, 

oraz Starostwa Toruńskiego, Lipnowskiego, Golubsko-Dobrzyńskiegi i Rypińskiego) 

organizuje    IV dobrzyński konkurs na płytkę komputerową pt. 

 

OSTATNIE STRZECHY DREWNIANE  w naszej gminie 

Kapliczki MB SKĘPSKIEJ i feretrony, ołtarze domowe 
 

                                     Motto: „Swoje poznajemy Swoje też chwalimy”  

 

* Głównym zadaniem konkursu jest zmobilizowanie dużej ilości uczniów do samodzielnych 

poszukiwań zabytków kultury ( kapliczki, figurki, feretrony MB Skępskiej) , 

architektury (chaty drewniane, strzechy, płoty, wnętrza) w swojej najbliższej małej 

ojczyźnie a także zainteresowanie się pięknem kulturowym gminy w celu jej poznania i 

promocji, doskonalenie umiejętności korzystania ze współczesnych technologii 

komunikacyjnych (aparat fotograficzny, komputer, prezentacja, program Power Point) 

* Konkurs adresowany jest do uczniów wszystkich typów szkół  

(Szkoły Podstawowe, Gimnazja, Licea) 

* Premiowana będzie samodzielność w wykonaniu zdjęć i oryginalność w ujęciu 

tematu i opisu, prostota w zastosowaniu programu Power Point do pokazu. 

 

* Każda gmina ( a wcześniej szkoła do końca października) organizuje konkurs w swoich 

gminach na własnych zasadach, ostatecznie wybiera w pocz. kwietnia 2011 na gminnym 

konkursie (pokazie) jedynie po jednym reprezentancie w każdej kategorii SP, Gim, LO.  

Dopuszczalne jest stworzenie wspólnej prezentacji wyróżnionych w grupach wiekowych 

prac, ale tylko z jednym wiodącym liderem, który reprezentuje grupę. 

 

Ograniczenia: 

Ostateczna prezentacja może się składać tylko z 10-15 slajdów w 

programie Pawer Point  (wstęp - strona tytułowa, ew. mapka gminy, 10  -15 

slajdów tematycznych, zakończenie- krótki opis prezentacji, autora (lidera i 

autorów zbiorowych), <w przypadku korzystania z cudzych zdjęć  podanie autora > 

 

* Do wyboru uczniów i opiekunów pozostawiamy czy ujęte na slajdach będą jedne 

wyróżniające się obiekty , czy po kilka – ułożone w kategoriach, np. kościoły, dworki, 

chałupy, młyny, wiatraki,  Matka Boska-  kapliczki, krzyże, feretrony, itp 

 

* zgłoszenia ostatecznie do końca maja 2011 (SGZD- Dobrzyń nad Wisłą, ul. 

Szkolna 4; 87-610 Dobrzyń nad Wisłą) poczta@sgzd.com 

 

* stowarzyszenie ( w zależności od ilości uczestników) zorganizuje 

 POKAZ lub POKAZY dla grup wiekowych w czerwcu 2011 roku w jednym 

lub kilku miejscach, przyzna dyplomy i nagrody, puchary 

 
* kontakt Dariusz Chrobak , 501 108 432  , 519155583 chkerad@wp.pl 

mailto:poczta@sgzd.com

