
III Konkurs plastyczny „Najpiękniejsze zakątki i trasy turystyczne chojny i okolic” 

 

 

Organizatorem konkursu plastycznego „Najpiękniejsze zakątki i trasy turystyczne Chojny  

i okolic” jest Koło Turystyczne przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr1 w Chojnie. 

 

Konkurs skierowany jest do uczniów: 

 - szkół podstawowych, 

 - gimnazjów, 

 - szkół ponadgimnazjalnych. 

 

Cel konkursu: 

 

Celem konkursu jest promowanie turystycznych rejonów Chojny i ukazywanie ich w sposób 

ciekawy i oryginalny. Konkurs ma również na celu zainteresowanie dzieci i młodzieży historią oraz 

pięknem ziem, na których mieszkają, pogłębienie wiadomości o miejscu zamieszkania i najbliższej 

okolicy, rozwijanie umiejętności dostrzegania walorów krajoznawczych i kulturowych swojego 

regionu, jak również popularyzowanie krajoznawstwa i turystyki jako formy aktywnego 

wypoczynku. 

 

Regulamin konkursu: 

 

Kategoria szkół podstawowych: uczniowie wykonują pracę plastyczną, której tematem jest dowolny 

obiekt zabytkowy, przyrodniczy, znajdujący się na terenie gminy Chojna i okolic. Praca musi być 

wykonana w formacie A3, technika jest dowolna. 

 

Kategoria gimnazjów: uczniowie wykonują pracę plastyczną lub zdjęcie (20x30) wybranego obiektu 

turystycznego znajdującego się na terenie gminy Chojna i jej okolic oraz opisują walory wybranego 

obiektu. Praca musi być wykonana w formacie A3, technika jest dowolna.  

 

Kategoria szkół ponadgimnazjalnych: uczniowie wykonują 3-4 zdjęcia (13x18) wybranej trasy 

turystycznej lub ciekawych, wartych uwagi zakątków gminy Chojna i okolic oraz dołączają krótki, 

ciekawy opis tych miejsc. Praca musi być wykonana w formacie A3. 

 

Wysoko będą oceniane własne metody dokumentacji opisywanych tras i obiektów. Należy unikać 

przepisywania treści z przewodników bądź innych opracowań.  

Pracę należy przygotowywać indywidualnie.  

Każdy uczeń może nadesłać tylko jedną pracę. 

 

Na odwrocie pracy należy umieścić pieczątkę szkoły, do której aktualnie uczęszcza uczeń, tytuł 

pracy oraz imię i nazwisko autora, klasa, imię i nazwisko opiekuna. 

 

Termin nadsyłania prac: 



Prace należy przesyłać w nieprzekraczalnym terminie do 28 marca 2014 r. na adres: 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr1 

ul. Dworcowa 3 

74-500 Chojna 

 

Rozstrzygnięcie konkursu 15 kwietnia 2014. 

 

Komunikaty i informacje na temat konkursu publikowane będą na stronie www.zsp1chojna.pl.  

Wszelkie pytania dotyczące konkursu należy kierować drogą elektroniczną na adres: 

agnieszka.jablonska@zsp1chojna.pl  

 

Po zakończeniu konkursu wyróżnione prace będą wystawione w Centrum Kultury w Chojnie. 

 

tel. ZSP Nr1: 91 4142029 

 

Prace będzie oceniała Komisja powołana spośród krajoznawców i plastyków Ziemi Chojeńskiej.  

Zwycięzcy każdej kategorii otrzymają ciekawe nagrody. 

 

 

 

     Koordynator konkursu mgr Agnieszka Jabłońska 

mailto:agnieszka.jablonska@zsp1chojna.pl

