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Kozienice, 2021-01-18 

 

Zarząd Oddziału PTTK w Kozienicach  

zaprasza uczniów szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych do udziału w eliminacjach powiatowych 

XXVIII Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Krajoznawczego „Poznajemy Ojcowiznę” 

 

Konkurs na terenie województwa mazowieckiego organizowany jest jako wspólne przedsięwzięcie 

Samorządu Województwa Mazowieckiego i Mazowieckiego Forum Oddziałów PTTK 

Konkurs polega na przygotowaniu pracy pisemnej lub multimedialnej na temat własnego regionu.  Praca 

konkursowa jest rodzajem opracowania krajoznawczego, w którym autor lub autorzy opisują w ciekawy sposób np.: 

obiekty krajoznawcze, tradycje kulturowe, wydarzenia historyczne, wzbogacając opis własnymi zdjęciami, rysunkami, 

wywiadami lub innym materiałem dokumentacyjnym. 

Praca konkursowa może powstać w ramach projektu uczniowskiego, przygotowanego np. w czasie zajęć 

z edukacji regionalnej, historii, geografii, przyrody, języka polskiego. 

Przykładowy zakres tematyczny prac: 

 mój dom rodzinny, moja miejscowość, jej położenie, krajobraz i stan środowiska 

 dzieje mojej rodziny, tradycje i zwyczaje 

 historia mojej Ojcowizny, obiekty zabytkowe, miejsca pamięci 

 ludzie mojej miejscowości zasłużeni dla regionu i kraju 

 moje najciekawsze ścieżki krajoznawczo-turystyczne 

 moja szkoła, historia i tradycje SKKT PTTK w mojej szkole 

 Moja Ojcowizna – jej miejsce w Polsce i Europie 

 losy moich bliskich i rodaków poza granicami kraju 

 aktualne wydarzenia, rocznice i jubileusze 

 

Grupy wiekowe: 

 szkoły podstawowe, 

 szkoły ponadpodstawowe. 

 

W każdej grupie wiekowej prace będą oceniane w 3 kategoriach: 

 prace pisemne indywidulane 

 prace pisemne zespołowe (zespoły 2-4 osobowe) 

 prace multimedialne (bez podziału na indywidualne i zespołowe) 

 

Trzy najlepsze prace w każdej kategorii zostaną wysłane na etap wojewódzki. 

 

UWAGA! 

W bieżącym roku, ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną, obowiązują następujące wytyczne: 

 prace konkursowe pisemne należy przesłać jedynie w formie pliku pdf, nie będą przyjmowane prace 

drukowane, 

 w przypadku prac wykonywanych ręcznie, uzupełnianych o rysunki, wyklejanych itp. należy takie prace 

zeskanować lub sfotografować i utworzyć plik pdf, 

 karta identyfikacyjna pracy oraz sama praca mają być złączone w jednym pliku, w drugim pliku mają 

być dołączone podpisane i zeskanowane zgody na przetwarzanie danych osobowych, 

 prace pisemne oraz multimedialne należy przesłać emailem na adres oddzial@kozienice.pttk.pl do 05 

marca 2021 r. 
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 prace można również udostępnić przez dowolną chmurę (np. dysk gogle, one drive, dropbox itp.), a na 

maila przesłać jedynie link do ich pobrania (szczególnie w przypadku dużych plików) 

 

Bliższych informacji udziela kol. Mirosław Mazur tel. 505 284 964 

 

Szczegółowe zasady konkursu w załączonym Regulaminie oraz na stronie www.kozienice.pttk.pl  

Więcej informacji na temat konkursu, w tym pełny regulamin na stronie:  

http://mlodziez.pttk.pl/dla-was/konkursy/poznajemy-ojcowizne  

           

Serdecznie zapraszamy do udziału 

           Organizatorzy 
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