REGULAMIN ELIMINACJI ODDZIAŁOWYCH
XXIII edycji konkursu

POZNAJEMY OJCOWIZNĘ

1. Organizatorzy konkursu
 Oddział Miejski PTTK im. Mariana Sydowa w Toruniu
 Komisja Młodzieżowa przy OM PTTK w Toruniu
2. Uczestnicy
 konkurs przeprowadzony będzie w następujących kategoriach:
o uczniowie szkół podstawowych
 prace indywidualne w formie tradycyjnej
 prace zbiorowe w formie tradycyjnej
 prace multimedialne indywidualne i zbiorowe
o uczniowie szkół gimnazjalnych
 prace indywidualne w formie tradycyjnej
 prace zbiorowe w formie tradycyjnej
 prace multimedialne indywidualne i zbiorowe
o uczniowie szkół ponadgimnazjalnych
 prace indywidualne w formie tradycyjnej
 prace zbiorowe w formie tradycyjnej
 prace multimedialne indywidualne i zbiorowe
3. Tematyka konkursu
 praca konkursowa powinna być opracowaniem krajoznawczym, w którym
autor/autorzy opisują w oryginalny sposób obiekty krajoznawcze, tradycje kulturowe
czy wydarzenia historyczne, a opis wzbogacają własnymi fotografiami, rysunkami,
wywiadami czy innymi materiałami dokumentacyjnymi oraz elementami własnej
oceny opisywanego tematu



kategorie tematyczne do wyboru:
o mój dom rodzinny, moja miejscowość, jej położenie, krajobraz i stan
środowiska
o dzieje mojej rodziny, tradycje i zwyczaje
o historia mojej Ojcowizny, obiekty zabytkowe, miejsca pamięci
o ludzie mojej miejscowości zasłużeni dla regionu czy kraju
o moje najciekawsze ścieżki krajoznawczo - turystyczne
o moja szkoła, historia i tradycje SKKT PTTK w mojej szkole
o Moja Ojcowizna - jej miejsce w Polsce i Europie
o losy moich bliskich i rodaków poza granicami kraju
o aktualne wydarzenia, rocznice i jubileusze

4. Podstawowe informacje
 w kategorii prac zbiorowych zarówno w formie tradycyjnej, jak i multimedialnej,
dopuszcza się maksymalnie 4 autorów
 pracę przygotowuje się pod opieką nauczyciela lub pełnoletniej osoby, w przypadku
3 i 4 uczestników dopuszcza się dwóch opiekunów
 praca w formie tradycyjnej nie powinna przekraczać formatu A4 i 60 stron, na stronie
tytułowej pracy należy umieścić tytuł, imię/imiona i nazwisko/nazwiska
autora/autorów oraz imię/imiona i nazwisko/nazwiska opiekuna/opiekunów, na
kolejnej stronie należy zamieścić kartę identyfikacyjną pracy wg wzoru
(http://mlodziez.pttk.pl/dla-was/konkursy/poznajemy-ojcowizne/o-konkursie/6regulamin-ogolnopolskiego-mlodziezowego-konkursu-krajoznawczego-poznajemyojcowizne załącznik 1)
 przez pracę w formie multimedialnej rozumie się filmy, prezentacje na CD, strony
www, czas trwania prac multimedialnych nie powinien przekraczać 15 minut, a
autor/autorzy powinien/powinni podać nazwę i numer minimalnej wersji programu, w
której praca powinna być odtwarzana, płyta powinna być podpisana i opatrzona
tytułem, a do niej powinna być dołączona karta identyfikacyjna pracy wg wzoru
(http://mlodziez.pttk.pl/dla-was/konkursy/poznajemy-ojcowizne/o-konkursie/6regulamin-ogolnopolskiego-mlodziezowego-konkursu-krajoznawczego-poznajemyojcowizne załącznik 1)
 strona końcowa pracy w formie tradycyjnej lub zakończenie pracy multimedialnej
musi zawierać bibliografię (jest to warunek konieczny, jego niedopełnienie grozi
dyskwalifikacją pracy)
 prace w całości lub częściowo kopiowane z innych źródeł będą dyskwalifikowane,
wszelkie znamiona nieposzanowania praw autorskich są niedopuszczalne
 każde zdjęcie powinno być opatrzone nazwiskiem jego autora

5. Termin i miejsce składania prac
 prace należy składać w siedzibie OM PTTK w Toruniu przy ul. Piekary 41
w sekretariacie na I piętrze (czerwona kamienica obok Łuku Cezara)
 sekretariat jest czynny od poniedziałku do piątku od godziny 8:00 do 15:30, w środy
do 18:00
 nieprzekraczalny termin składania prac to 23.01.2016 r. (poniedziałek)
6. Uwagi końcowe
 prace, które zostaną uznane przez komisję konkursową za najlepsze zostaną
przekazane do etapu wojewódzkiego
 organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zatrzymania prac konkursowych
 o wynikach eliminacji autorzy oraz opiekunowie zostaną poinformowani drogą
mailową, dlatego istotne jest prawidłowe wypełnienie karty identyfikacyjnej pracy

Patryk Staniszewski
przewodniczący Komisji Młodzieżowej
przy OM PTTK w Toruniu

