Regulamin konkursu krajoznawczego
Termin i miejsce – konkurs odbędzie się 07.05.2014 r. w Zespole
Szkół Samorządowych nr 3 w Limanowej o godz. 14.00
Zasady uczestnictwa – w konkursie uczestniczą dwuosobowe drużyny
reprezentujące szkoły na terenie działalności KM PTTK w Limanowej
/Szkołę reprezentuje jedna drużyna/.
Zgłoszenia drużyn w terminie do 30.04.2014 r. pocztą elektroniczną
na adres zss2_limanowa@op.pl lub telefonicznie tel. 18 3371788
Przebieg konkursu – dwuosobowe drużyny odpowiadają pisemnie na
pytania dotyczące Szlaku Orlich Gniazd .
Ocena prac według punktacji ustalonej przez organizatora.
Nagrody – dyplomy dla drużyn
- udział w 2- dniowej wycieczce krajoznawczej dla najlepszych drużyn
/ organizatorzy pokrywają koszty autokaru, a koszty noclegu,
wyżywienie i wstępy uczestnicy-orientacyjny koszt 100 zł /.

Planowany termin wycieczki: 19-20 .06. 2014 r.

UWAGA - Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora

Regulamin konkursu krasomówczego

Termin i miejsce – konkurs odbędzie się w 07.05.2014 r. w Zespole
Szkół Samorządowych nr 3 w Limanowej o godz. 14.00
Zasady uczestnictwa: w konkursie indywidualnym bierze udział 1 – 2
uczestników ze szkół na terenie działalności KM PTTK w Limanowej .
Zgłoszenia osób w terminie do 30 .04.2014 r. pocztą elektroniczną na
adres zss2_limanowa@op.pl lub telefonicznie tel. 18 3371788
Przebieg konkursu – uczestnicy w indywidualnych wystąpieniach /
3-5 minut/ prezentują wypowiedzi związane z tematem: na Szlaku
Orlich Gniazd.
Komisja oceniać będzie: walory krajoznawcze tekstu oraz płynność
i sugestywność wypowiedzi.
Nagrody – dyplomy dla uczestników
- udział w 2- dniowej wycieczce krajoznawczej dla najlepszych
krasomówców / organizatorzy pokrywają koszty autokaru, a koszty
noclegu, wyżywienie i wstępy uczestnicy – ok. 100 zł .
Planowany termin wycieczki: 19-20 .06. 2014 r.

UWAGA - Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora

opr. Stefan Bugajski

Regulaminy konkursów krajoznawczego i krasomówczego
Rok 2014

„

NA SZLAKU ORLICH GNIAZD”

Organizatorzy:





Komisja Młodzieżowa ZO PTTK w Limanowej
Starostwo Powiatowe w Limanowej
Urząd Miasta w Limanowej
Urząd Gminy Limanowa
XXXVI edycja konkursu organizowanego przez KM PTTK w Limanowej od roku 1978

