Regulamin międzyszkolnego
konkursu turystycznego
dla uczniów szkół gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych
Organizator konkursu:

XXVI Liceum Ogólnokształcące
im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego
94-029 Łódź, ul. Wileńska 22a
www.lo26.pl
Partnerzy: Biuro Turystyczne Fun Tour w Łodzi
Teatr Muzyczny w Łodzi
Patronat nad konkursem obejmują:
Stowarzyszenie Łódzkie Bardziej Francuskie
Alliance Française w Łodzi.
Cel konkursu: popularyzacja wiedzy oraz rozwijanie
zainteresowań regionami turystycznymi Francji.
Warunki konkursu:
1. Konkurs adresowany jest do młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu województwa łódzkiego. Uczniowie biorący udział w
konkursie nie muszą wykazywać się znajomością języka francuskiego.
2. Przedmiotem konkursu jest wykonanie makiety zabytku lub innego
miejsca o szczególnych walorach turystycznych, znajdującego się na
terenie Francji.
3. Makieta powinna być wykonana na podstawie o wielkości maksymalnej
50 cm x 50 cm.
4. Do makiety należy dołączyć zdjęcie wybranego zabytku lub miejsca, według
którego praca została wykonana oraz tekst w języku polskim składający się z
150-200 słów i motywujący ten wybór.
Nie podpisujemy pracy w widocznym miejscu!

5. Uczeń przystępujący do konkursu wypełnia kartę zgłoszeniową
i przesyła ją mailem na adres : miroslawa.wojciechowska@wp.pl
najpóźniej do dnia 31 stycznia 2017.
6. Prace należy dostarczyć w terminie do 3 marca 2017 włącznie,
do organizatora konkursu, tj. XXVI LO w Łodzi.
7. Jury konkursu wybierze zwycięzców i przyzna nagrody w ciągu 10 dni
od zakończenia konkursu. Decyzja Jury jest niepodważalna
i ostateczna.
8. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do dysponowania pracami,
eksponowania ich i publikowania. Prace nie będą zwracane wykonawcom.
9. Organizator zastrzega sobie też prawo do anulowania
konkursu w przypadku zbyt małej ilości zgłoszeń i dostarczonych prac.
10. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie organizatora
www.lo26.pl.
Nagrodzeni i wyróżnieni uczestnicy zostaną
powiadomieni telefonicznie lub/i za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Kryteria oceny prac :
Przydzielając nagrody i wyróżnienia, Jury oceniać będzie :

- oryginalność wyboru zabytku i materiału, z jakiego wykonano makietę,
- oryginalność uzasadnienia wyboru,
- jakość i samodzielność realizacji.

Nagrody w konkursie:
Miejsce I – wycieczka do stolicy europejskiej z Biurem
Fun Tour
Miejsce II – zagranie w musicalu „Les Misérables” w
Teatrze Muzycznym w Łodzi
Miejsce III – vouchery do Teatru Muzycznego w Łodzi
Miejsca IV- X – książki, gadżety.
Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie.
Cenne nagrody czekają na zwycięzców !!!

Karta zgłoszeniowa
na konkurs turystyczny:
„Francuskie zabytki i miejsca godne odwiedzenia”
Imię i nazwisko .…..………….………….………………………………………….
Adres ……….…..……….……….…………………………………………………….
Data urodzenia ..……………………………………………………………………..
Telefon .....…………………….……………………………………………………….
e-mail .……..…….……………………………………………………………………..
Szkoła / placówka ………………………..………………...………………………
Adres mailowy szkoły ..............................................................................
Opiekun ……..………………….……...………………………………………………
Tytuł pracy: ……….……..…………………………………….………………….…..

Oświadczam, że jestem właścicielem praw autorskich oraz
zapoznałem/am się z regulaminem konkursu i akceptuję jego postanowienia.

........……………………………………………………
Podpis opiekunów prawnych/ uczestnika konkursu *
*Jeśli uczestnik jest niepełnoletni oświadczenie podpisują opiekunowie prawni
uczestnika konkursu.

