
Regulamin II edycji międzyszkolnego konkursu pod hasłem: 

„Pomnik Historii. Zabytek Dobrze Utrzymany’’. 

 

Patronat honorowy 

 
 
Tematyka konkursu:   zagadnienia związane z Łodzią 

 

Organizatorzy:   XLVII LO w Łodzi 

ul. Czernika 1/3 

   92-539 Łódź 

Osoby odpowiedzialne:    p. Joanna Cichońska  

   p. Bogusława Kwiatkowska 

Kontakt:   608-600-093 /  42 673 86  83 

joanna_c@poczta.onet.pl 

 

1. Cele konkursu: 

 

 zwrócenie uwagi młodzieży na główne wartości kulturowe, artystyczne oraz naukowe miasta, 

 ukazanie różnorodności architektury, świadczącej o wielokulturowości łódzkiego społeczeństwa, 

 zaznajomienie młodzieży z historycznym charakterem łódzkich kamienic, 

 poznanie historii najważniejszych obiektów w Łodzi, 

 rozbudzenie ciekawości o łódzkich budowlach i ich funkcjach (dawnych i obecnych), 

 uświadomienie wartości łódzkiej przestrzeni miejskiej, 

 budowanie tożsamości lokalnej, 

 zachęcenie do dalszego pogłębiania wiedzy o Łodzi, 

 kształtowanie umiejętności podejmowania decyzji, 

 nauka analizowania sytuacji i planowania działań, 

 rozwijanie spostrzegawczości i przestrzennego myślenia, 

 motywowanie do korzystania z różnych źródeł informacji (terenowych, elektronicznych, 

papierowych), 

 nauka współpracy w zespole, 



 doskonalenie umiejętności komunikowania się, 

  nauka respektowania przyjętych zasad. 

 

2. Forma i przebieg konkursu: 

 

Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych 

i ponadgimnazjalnych. Mogą oni brać udział w dowolnie wybranej przez siebie kategorii. Każda 

z prac konkursowych jest efektem pracy maksymalnie 4-osobowej grupy uczniów. Oceniane będą 

walory merytoryczne, estetyczne oraz pomysłowość wykonanych prac. 

 

Załączone prace nie podlegają zwrotowi. Przekazanie prac organizatorowi jest równoznaczne ze 

zgodą na ich publikację. 

 

3. Elementy każdej pracy powinny zawierać:  

a) zaznaczoną trasę jednodniowej wycieczki pod hasłem „Zabytek Dobrze Utrzymany’’ 

b) cenne i ciekawe informacje na temat obiektów znajdujących się na trasie wycieczki, 

c) kosztorys wycieczki, 

d) planowany czas trwania wycieczki 

e) informację, dla kogo wycieczka jest przeznaczona, 

f) nazwiska autorów i opiekunów, 

g) adres szkoły, telefon kontaktowy. 

 

4. Kategorie 

Kategoria I 

Przewodnik turystyczny. 

Kategoria II 

Dokumentacja fotograficzna w formie albumu. 

Kategoria III 

Film video (czas projekcji maksymalnie 15 minut). 

Kategoria IV 

Prezentacja multimedialna (maksymalna liczba slajdów 30). 

 

5. Patronat naukowy: 

 Zakład Dydaktyki Geografii Wydziału Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego 

 Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi 

 



6. Termin i miejsce składania prac: 

do 20 marca 2017r. – przekazanie informacji o chęci wzięcia udziału w konkursie oraz zgody na 

wykorzystanie wizerunku do nauczyciela zajęć komputerowych Mariusza Rudzińskiego. 

Karta zgłoszenia uczestnictwa w konkursie* oraz zgoda na wykorzystanie wizerunku* zostanie wysłana 

do organizatora do 31 marca 

e-mailem: joanna_c@poczta.onet.pl 

lub 

faxem: (42) 673-86-83 

Gotowe prace należy dostarczyć do nauczyciela zajęć komputerowych w nieprzekraczalnym terminie 

do 17 kwietnia 2017r. 

Prace zostaną dostarczone do organizatora - XLVII LO, Łódź 92-539, ul. Czernika 1/3 do dnia 30 kwietnia 

2017 r. 

* Karta zgłoszenia oraz zgoda na wykorzystanie wizerunku w załącznikach 

7. Termin i miejsce rozstrzygnięcia konkursu: 

XLVII LO w Łodzi  ul. Czernika 1/3, czerwiec 2017 r. 

* O dokładnym terminie rozdania nagród Laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie. 

8. Nagrody i wyróżnienia: 

Organizatorzy zapewniają atrakcyjne nagrody dla Laureatów.  

 

9. Dodatkowe informacje: 

Łódź nie jest szara i brzydka. Wystarczy zadbać o to, co jest jej największym atutem czyli o piękną, 

oryginalną architekturę. Odnowionych obiektów jest w Łodzi dużo. Często kontrastują z szarymi , 

odrapanymi budynkami, z którymi współdzielą jedną ścianę. Są ładne i zadbane. Możemy podziwiać ich 

detale architektoniczne, które wskazują na ich historyczny charakter. Głównym celem konkursu jest 

zwrócenie uwagi młodzieży na odrestaurowane kamienice, które podnoszą walory estetyczne naszego 

miasta.  

 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU  

W KONKURSIE! 

  



KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

„Pomnik Historii. Zabytek Dobrze Utrzymany’’ 

 

Patronat honorowy 

 
 

Nazwa szkoły  

Pełny adres szkoły  

Dane kontaktowe: telefon, fax, e-mail  

 

 

 

Liczba nadesłanych prac 

 

 

Liczba uczniów  

 

 

Imię i nazwisko Opiekuna  



Dane kontaktowe Opiekuna  

 

 

 

 

Imiona i nazwiska Uczestników 

(przy każdym Uczestniku podać numer 

kategorii zgłaszanej pracy) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akceptacja dyrektora  

 

 

 

 

  ........................................................ 

           (pieczęć i podpis dyrektora szkoły) 

 

 

  



ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU  

 

 

 

 Wyrażam zgodę na rejestrowanie wizerunku mojego dziecka podczas konkursu „Pomnik Historii. 

Zabytek Dobrze Utrzymany”, organizowanego przez XLVII Liceum Ogólnokształcące w Łodzi, oraz 

wykorzystanie tego wizerunku (wraz z imieniem, nazwiskiem i nazwą szkoły) poprzez umieszczanie zdjęć 

na stronie internetowej Szkoły oraz w folderach szkolnych w celu  promocji Szkoły. 

 

 

………………………………………………………………………………………………… 

( imię/imiona i nazwisko dziecka ) 

 

 

..…………………..………………………….. 

(imię i nazwisko rodzica / prawnego opiekuna) 

 

..………………………………………………. 

(data i czytelny podpis) 

 

 


