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

Regulamin XI Dobrzyńskiego Konkursu dla szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych na
płytę komputerową pt. „Zabytki drewniane regionu, mojej gminy i okolicy”
1. Konkurs multimedialny odbywa się pod hasłem „Zabytki drewniane regionu, mojej gminy i
okolicy.”. 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 Gmin Ziemi Dobrzyńskiej.
3. Celem konkursu jest upowszechnianie wiedzy o regionie.
4. Głównym zadaniem konkursu jest zmobilizowanie dużej ilości uczniów do jak najbardziej samodzielnych
poszukiwań informacji i zdjęć dotyczących zabytków drewnianych (kościoły, chaty, młyny w celu ich poznania i udokumentowania, także doskonalenie umiejętności korzystania ze współczesnych
technologii komunikacyjnych (aparat fotograficzny, skaner, komputer, prezentacja, program Power Point)
5. Konkurs adresowany jest do uczniów wszystkich typów szkół (szkoły podstawowe i ponadpodstawowe )
6. Premiowana będzie samodzielność w poszukiwaniach materiałów, wykonywaniu zdjęć, oryginalność w
ujęciu tematu i opisu, dotarcie do niezbadanych informacji, przedstawienie różnorodności i wagi obiektów
drewnianych dla życia społecznego i gospodarczego, przedstawienie i prezentacja za pomocą programu
Power Point.
7. Konkurs w tym roku ma charakter INDYWIDUALNY
8. Każda szkoła wyznacza ucznia lub uczniów do konkursu gminnego, a każda gmina ma prawo zgłosić tylko
jedną pracę do konkursu regionalnego. Szkoła może we własnym zakresie organizować konkurs szkolny
w celu wywołania ucznia/ uczniów do konkursu gminnego w terminie do 5.05.2022r, a w gminie wyłania
się 1 ucznia do dnia 15.05.2022r.
9. Ostateczna prezentacja może składać się tylko z 10-15 slajdów (w jednym temacie) w programie Power Point
(wstęp-strona tytułowa, ew. mapa gminy, 10-13 slajdów tematycznych o drewnianych zabytkach,,
zakończenie - krótki opis prezentacji, autora (lidera i autorów zbiorowych), w przypadku korzystania z
cudzych zdjęć podanie autora. Prezentacja może dotyczyć jednego charakteru zabytków- np. kościołow,
młynów, chat – albo wszystkich.
10. Zgłaszanie do udziału w konkursie odbywa się na załączonej karcie zgłoszenia w terminie do 20.05.2021r.
11. Prace prosimy przesłać na adres SGZD – na mail:biuro.sgzd@gmail.com lub na płycie CD
12. Stowarzyszenie w zależności od ilości uczestników zorganizuje prezentację zgłoszonych prac 2 czerwca
2022r. o godz. 11.00 w Dobrzyńskim Domu Kultury „Żak" w Dobrzyniu nad Wisłą
W przypadku reżimu covid odbędzie się przegląd przez jury przesłanych prezentacji (bez udziału uczniów)
1.1. Komisje konkursowe powołuje Zarząd Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej.
1.2. 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: tel./fax (054) 253 05 41, e-mail: biuro.sgzd@gmail.com
Termin zgłoszenia: do 20.05.2021r.

