Regulamin Małopolskiego Konkursu Wiedzy Krajoznawczej
o Republice Czeskiej

1. Celem konkursu jest pogłębienie wiedzy uczniów szkół ponadgimnazjalnych
województwa małopolskiego na temat Republiki Czeskiej i jej walorów
turystycznych.
2. Organizatorem konkursu jest Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego
im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie we współpracy z Czeską Centralą
Ruchu Turystycznego – CzechTourism oraz Małopolskim Kuratorem Oświaty
w Krakowie.
3. W konkursie może uczestniczyć trzech uczniów z każdej szkoły, reprezentujących
daną placówkę, będących pod opieką nauczyciela i posiadających zgodę dyrektora
szkoły na udział w konkursie.
4. Zgłoszenia do konkursu są przyjmowane drogą elektroniczną na adres
Czechy@up.krakow.pl , prosimy o dołączenie skanu karty zgłoszenia i oświadczenia.
Termin zgłoszenia upływa 15 marca 2017 r.
5. Konkurs ma charakter jednoetapowy. W przypadku większej liczby chętnych
w poszczególnych szkołach o wyborze uczestników decyduje nauczyciel
odpowiedzialny za przygotowanie uczniów do konkursu. Konkurs odbędzie się
w budynku głównym Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie (ul. Podchorążych 2)
w terminie 4 kwietnia 2017 r. Konkurs obejmuje dwie części: pierwsza ma charakter
testowy, druga polega na rozpoznaniu obiektów przedstawionych na prezentowanych
slajdach.
6. Ogłoszenie wyników oraz uroczyste wręczenie nagród będzie miało miejsce
bezpośrednio po konkursie.
7. Dla trójki laureatów konkursu przewidziane są nagrody:
- miejsce na studiach na dowolnie wybranym kierunku studiów prowadzonych
w Instytucie Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego (Geografia, Turystyka
i Rekreacja, Gospodarka Przestrzenna, Monitoring Środowiska Przyrodniczego)
- voucher na pobyt w hotelu w Republice Czeskiej
8. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie www.geografia.up.krakow.pl
9. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania imion, nazwisk, zdjęć
i informacji o zwycięzcach konkursu, całości bądź fragmentów prac konkursowych.
10. Za powołanie komisji konkursowej oraz przygotowanie pytań Konkursu odpowiada
Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.
11. Decyzje komisji są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
12. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie
mają przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy
o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
13. Każdy biorący udział w konkursie przez przystąpienie do niego oraz poprzez
podpisanie zgody na przetwarzanie danych osobowych akceptuje warunki niniejszego
regulaminu.

