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CELE KONKURSU:  

1. Rozwijanie wiedzy o regionie dolnośląskim i jego zakątkach wpisanych w kulturę 
i dziedzictwo narodowe. 

2. Rozwój poczucia tożsamości regionalnej, będącej fundamentem tożsamości 
narodowej. 

3. Motywowanie uczniów do zdobywania wiedzy na temat niezwykłych miejsc Dolnego 
Śląska: pielęgnowanych przez człowieka skarbów natury oraz architektury. 

4. Budzenie wrażliwości na piękno. 
5. Wzbudzenie zainteresowania geografią Dolnego Śląska, historią zabytków oraz 

przyrodą. 
6. Poprzez studiowanie turystycznych czasopism i przewodników, zachęca uczniów do 

turystyki rodzinnej, a tym samym do aktywnych form spędzania wolnego czasu. 
7. Kształtowanie szacunku wobec dorobku przeszłych pokoleń wraz z potrzebą ochrony 

tradycji.  
 

TEMATYKA KONKURSU  (zakres szczegółowy w załączniku nr 1): 

1. Parki krajobrazowe i rezerwaty przyrody i ogrody na Dolnym Śląsku. 
2. Pomniki przyrody i niezwykłe zjawiska przyrodnicze. 
3. Zabytki kultury, architektury i sztuki Dolnego Śląska. 
4. Położenie geograficzne niezwykłych zakątków naturalnych i architektonicznych. 
5. Zakres konkursu wykracza poza podstawę programową 



ADRESACI KONKURSU:   Konkurs adresowany jest do uczniów klas VI-VIII szkół 
podstawowych. 

TERMINARZ KONKURSU: 
 
1. Do 05.02.2021 – zgłaszanie przez nauczycieli chęci uczestnictwa szkoły w konkursie (drogą 
elektroniczną), tworzenie bazy adresów email celem wysyłki ujednoliconych testów etapu 
szkolnego 
2. Do 15.02.2021 - wysyłka testów opiekunom uczniów na podane wcześniej adresy email  
3. 27.02.2021 – eliminacje szkolne przeprowadzane przez opiekunów uczniów  online 
4. Do 01.03.2021 – zgłoszenie do etapu powiatowego nazwisk wytypowanych 6 
przedstawicieli, którzy osiągnęli najwyższe wyniki, z każdej szkoły (karta zgłoszenia – zał. nr 2) 
5. Do 16.04.2021 – nadsyłanie prezentacji do etapu powiatowego wraz z imieniem, 
nazwiskiem i nazwą szkoły uczestnika oraz tytułem prezentacji 
6. W dniach 17 – 19.04.21 – etap powiatowy w formie konkursu nadesłanych prezentacji w 
formie oceny nadesłanych prac przez komisję. Wyłonienie kandydatów do etapu 
wojewódzkiego na podstawie punktacji etapu szkolnego oraz punktacji za prezentację, z etapu 
powiatowego 
7. Ogłoszenie wyników i kwalifikacji do etapu wojewódzkiego: 19.04.2021 
8. Dnia 26.05.2021 (środa) – przeprowadzenie konkursu w godz. 9.30 – 14.30 (dokładny czas 
zostanie podany drogą mailową do 7 maja 2021). Konkurs planowany jest w formie 
stacjonarnej, jednak w zależności od warunków – może być z przeprowadzony online. 
9. Wyłonienie finalistów – do 27.05.2021 (osób z najwyższą punktacją testu finałowego) 
10 Wyłonienie laureatów – do 29.05.2021 (wynik testu finałowego + punktacja za 
prezentację) 
11. Gala Laureatów – 16.06.2021 o godzinie 11:30 
 
MIEJSCE PRZEPROWADZENIA KONKURSU, ZGŁOSZENIA I KONTAKT: 
Szkoła Podstawowa nr 29     Kontakt, zgłoszenia chęci uczestnictwa:  
ul. Kraińskiego 1      Bogna Adamczyk: bogna65@wp.pl 
50-153 Wrocław       
 
PRZEBIEG KONKURSU:  
 

• nauczyciele zgłaszają chęć uczestnictwa swych uczniów w konkursie i przesyłają swój 
adres email (do 5.02.2021). Do 15.02.2021 otrzymują test, by przeprowadzić eliminacje 
szkolne. Drogą eliminacji wyłaniają 6 uczniów z najwyższą punktacją. Maksymalna ilość 
punktów możliwa do osiągnięcia na etapie szkolnym – 30 punktów. 

• warunkiem uczestnictwa uczniów w etapie powiatowym konkursu jest nadesłanie ich 
kart zgłoszeniowych, dołączonych do regulaminu, do 01.03.2021 na adres szkoły lub 
drogą elektroniczną. Zgłaszając uczestników, nauczyciel powinien posiadać podpisane 
przez rodziców zgody oraz oświadczenia (Załącznik nr 3.), które mogą być 
udostępnione Organizatorom. 

• Przygotowując się do etapu powiatowego każdy uczestnik samodzielnie, pod opieką 
nauczyciela, opracowuje prezentację na temat wybranego przez siebie dolnośląskiego 
zakątka – atrakcyjnego pod względem przyrodniczym, geograficznym lub 
architektonicznym. Prezentacja powinna mieć formę galerii zdjęć z opisem, prezentacji 
PowerPoint, filmu lub reportażu (format: avi, WMV). 

• Prezentacje mają być wykonane samodzielne, w oparciu o własne materiały (fotografie, 
film) i powinny uwzględniać następujące kryteria według których będzie oceniana: 
- mają stanowić źródło wiedzy dla odbiorców 
- wiedza ujęta w prezentacjach powinna być podparta elementami samodzielnych 
badań, poszukiwań przeprowadzonych na prezentowanym terenie, w oparciu o 
różnorodne źródła książkowe i internetowe. 



- prezentacja powinna wyrażać osobisty stosunek autora do omawianego 
miejsca/zabytku/terenu 
- prezentacja ma być estetyczna, a temat ujęty w kreatywny, ciekawy sposób 
- formy prezentacji: film (5-10 min.), reportaż (5 – 10 min.), prezentacja multimedialna 
(format ppt, 15-20 slajdów/czas prezentacji 5-8 min)  
Prezentacje oceniane są przez komisję konkursową, w której skład wchodzą specjaliści 
z zakresu biologii, historii sztuki, geografii, przedstawiciele Regionalnej Dyrekcji Lasów 
Państwowych, artyści fotograficy. Za pełne uwzględnienie powyższych kryteriów, dot. 
prezentacji, uczeń może uzyskać 30 punktów. Uczniowie, którzy w etapie szkolnym i 
powiatowym uzyskali łącznie 36 punktów, zakwalifikowani zostają do etapu 
wojewódzkiego. 

• Podpisana prezentacja powinna być przesłana organizatorom w formie zapisu 
cyfrowego wyłącznie na nośniku CD/DVD do dnia 16.04.2021 z podanym imieniem, 
nazwiskiem uczestnika i nazwą szkoły (liczy się data otrzymania przesyłki przez 
organizatorów). Przesłanie prezentacji jest jednoznaczne z uczestnictwem w etapie 
powiatowym konkursu. Uczestnik może uzyskać maksymalnie 30 punktów za 
prezentację. Prosimy o sprawdzenie, czy prezentacja odtwarza się na nośniku przed 
wysłaniem, ponieważ zdarzały się PUSTE płyty lub uszkodzone formaty. (!!) 

• W dniach 17 – 19.04.21 Komisja Konkursu dokonuje oceny prezentacji i na podstawie 
osiągniętej punktacji (z etapu szkolnego oraz powiatowego) wyłoni uczestników etapu 
wojewódzkiego. 

• Etap wojewódzki odbędzie się 26.05.2021 roku. Uczestnicy rejestrują swoje przybycie 
na miejsce konkursu, najpóźniej na 20 minut przed jego rozpoczęciem, własnoręcznym 
podpisem na liście uczestników, umieszczonej w recepcji konkursu dnia 26.05.2021. W 
przypadku konieczności przeprowadzeni testu online, odbędzie się on z 
wykorzystaniem portalu „TESTPORTAL” – link do test podany zostanie do 24.05.2021. 

• Etap wojewódzki ma formę testu, zawiera pytania zamknięte, z wykorzystaniem 
materiałów multimedialnych (fotografii, fragmentów filmów czy reportaży). Maksymalna 
ilość punktów za test – 40.  

• Komisja konkursu po sprawdzeniu testów, wyłoni finalistów konkursu – 12 osób z 
najwyższymi wynikami testu. W przypadku kilku osób o jednakowej punktacji – 
finalistami zostają wszystkie osoby, które uzyskały wynik identyczny, jak uczestnik, który 
został zakwalifikowany jako dziesiąty.  

• Spośród finalistów Komisja wyłoni laureatów 1-3 miejsca konkursu oraz wyróżnionych, 
biorąc pod uwagę wynik testu z etapu wojewódzkiego oraz punktację za prezentację, 
ocenianą według kryteriów zamieszczonych powyżej. (łącznie, co najmniej 5 laureatów) 

•  Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie Fundacji PAX ET BONUM – do 
29.05.2021 

• laureat/laureaci pierwszego miejsca otrzymają nagrody rzeczowe (tablet, aparat 
fotograficzny, mp3, mp4 i inne), natomiast laureaci drugiego i trzeciego miejsca oraz 
wyróżnieni – nagrody książkowe. Wręczenie nagród nastąpi 16 czerwca 2021 r. o godz. 
11.30 podczas Gali Laureatów, która odbędzie się z udziałem ważnych osobistości 
miasta Wrocławia. 

• zgłoszenie prezentacji do konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem, że jest 
to dzieło własne, nie publikowane i nie nagradzane w innych konkursach, a także 
jest wyrażeniem zgody na publikowanie dzieła i przetwarzanie danych osobowych 
autora pracy w celach promocyjnych niniejszego konkursu. Organizator nie 
zwraca otrzymanych materiałów 

 
W sprawach spornych wynikających z interpretacji regulaminu ostateczną decyzję podejmie 

Organizator w porozumieniu z Jury.  
 

 



Załącznik nr 1 
CZĘŚĆ PRZYRODNICZO - GEOGRAFICZNA „CUDA NATURY…”  * 

Wyszukiwanie z pomocą KODU: wyszukiwarka ogólna: 
http://natura2000.gdos.gov.pl/wyszukiwarka-n2k 

 
CZĘŚĆ PRZYRODNICZO - GEOGRAFICZNA „CUDA NATURY…”  * 
 
1. SZTOLNIE W LEŚNEJ  
http://www.obszary.natura2000.pl/index.php?dzial=2&kat=9&art=17 
http://www.obszary.natura2000.pl/imgturysta/files/obszary/PLH020013/PLH020013.pdf 
2. WILKI NAD NYSĄ  
http://ine.eko.org.pl/index_areas.php?rek=912 
https://natura2000.gdos.gov.pl/files/artykuly/52961/1352_Wilk.pdf 
3. LASY GRĘDZIŃSKIE  
http://www.obszary.natura2000.pl/index.php?dzial=2&kat=9&art=108 
http://www.obszary.natura2000.pl/imgturysta/files/obszary/PLH020081/PLH020081.pdf 
4. OSTOJA NAD BOBREM  
http://www.obszary.natura2000.pl/index.php?dzial=2&kat=9&art=96 
http://www.obszary.natura2000.pl/imgturysta/files/obszary/PLH020054/PLH020054.pdf 
5. RUDAWY JANOWICKIE   
http://www.obszary.natura2000.pl/index.php?dzial=2&kat=9&art=15 
http://www.ine.eko.org.pl/index_areas.php?rek=83 
6. DOLINA BARYCZY  
http://www.obszary.natura2000.pl/index.php?dzial=2 
http://www.barycz.pl/ 
http://www.ine.eko.org.pl/index_areas.php?rek=1 
7. GRODCZYN I HOMOLE K. DUSZNIK  
http://www.obszary.natura2000.pl/index.php?dzial=2&kat=9&art=34 
http://ine.eko.org.pl/index_areas.php?rek=260 
9. PRZYGIEŁKOWISKA KOŁO GOZDNICY  
http://www.obszary.natura2000.pl/index.php?dzial=2&kat=9&art=129 
http://ine.eko.org.pl/index_areas.php?rek=1040 
10. STAWY PRZEMKOWSKIE  
http://www.obszary.natura2000.pl/index.php?dzial=2&kat=10&art=61 
http://turystyka.e-mucha.info/szlaki-turystyczne/trasa/stawy-przemkowskie-10-km/ 
 
CZĘŚĆ Z HISTORII SZTUKI I GEOGRAFII „CUDA … ARCHITEKTURY”  * 
 
1. CHEŁMSKO ŚLĄSKIE I ZESPÓŁ DOMÓW „DWUNASTU APOSTOŁÓW”  
http://chelmskoslaskie.blogspot.com/p/dwunastu-apostoow.html 
https://dolny-slask.org.pl/548062,Chelmsko_Slaskie,Zespol_domow_Dwunastu_Apostolow.html 
http://blogi.dziennikzachodni.pl/dziwnytenswiat/2013/09/11/chelmsko-slaskie-gdyby-nie-domy-tkaczy/ 
2. MIEJSKI DOM KULTURY W ZGORZELCU  
http://pl.wikipedia.org/wiki/Miejski_Dom_Kultury_w_Zgorzelcu 
3. PAŁAC W BOŻKOWIE I MAUZOLEUM MAGNISÓW  
http://www.dokumentyslaska.pl/epitafia/miejscowosci/klodzko%20bozkow.html 
http://historia-swidnica.pl/zaniedbana-pieknosc-z-bozkowa/ 
https://www.zwiadowcahistorii.pl/bozkowski-skarb-czyli-historia-hrabiowskiej-chrzcielnicy-z-monetami/ 
4. ZAMEK CZOCHA 
http://www.zamkipolskie.com/czocha/czocha.html 
https://zamekczocha.com/#0 
5. PAŁAC I DOM WDOWY W ŁOMNICY   
http://www.palac-lomnica.pl/ 
http://www.dolinapalacow.pl/Paz%82ac-i-Dom-Wdowy-w-zeomnicy.html 
https://www.youtube.com/watch?v=16GwdzIyhIQ 
6. OSTRÓW TUMSKI WE WROCŁAWIU  
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ostr%C3%B3w_Tumski_we_Wroc%C5%82awiu 
https://www.podrozepoeuropie.pl/ostrow-tumski-wroclaw/ 
http://www.rodzinna-turystyka.pl/ciekawe-miejsca/inne-ciekawe-miejsca/ulica-plac/ostrow-tumski-
wroclaw.html 
https://www.tvn24.pl/wroclaw,44/wroclaw-w-opowiesciach-jest-taka-legenda,275597.html 

http://natura2000.gdos.gov.pl/wyszukiwarka-n2k
http://www.obszary.natura2000.pl/index.php?dzial=2&kat=9&art=17
http://www.obszary.natura2000.pl/imgturysta/files/obszary/PLH020013/PLH020013.pdf
http://ine.eko.org.pl/index_areas.php?rek=912
https://natura2000.gdos.gov.pl/files/artykuly/52961/1352_Wilk.pdf
http://www.obszary.natura2000.pl/index.php?dzial=2&kat=9&art=108
http://www.obszary.natura2000.pl/imgturysta/files/obszary/PLH020081/PLH020081.pdf
http://www.obszary.natura2000.pl/index.php?dzial=2&kat=9&art=96
http://www.obszary.natura2000.pl/imgturysta/files/obszary/PLH020054/PLH020054.pdf
http://www.obszary.natura2000.pl/index.php?dzial=2&kat=9&art=15
http://www.ine.eko.org.pl/index_areas.php?rek=83
http://www.obszary.natura2000.pl/index.php?dzial=2
http://www.barycz.pl/
http://www.ine.eko.org.pl/index_areas.php?rek=1
http://www.obszary.natura2000.pl/index.php?dzial=2&kat=9&art=34
http://ine.eko.org.pl/index_areas.php?rek=260
http://www.obszary.natura2000.pl/index.php?dzial=2&kat=9&art=129
http://ine.eko.org.pl/index_areas.php?rek=1040
http://www.obszary.natura2000.pl/index.php?dzial=2&kat=10&art=61
http://turystyka.e-mucha.info/szlaki-turystyczne/trasa/stawy-przemkowskie-10-km/
http://chelmskoslaskie.blogspot.com/p/dwunastu-apostoow.html
https://dolny-slask.org.pl/548062,Chelmsko_Slaskie,Zespol_domow_Dwunastu_Apostolow.html
http://blogi.dziennikzachodni.pl/dziwnytenswiat/2013/09/11/chelmsko-slaskie-gdyby-nie-domy-tkaczy/
http://pl.wikipedia.org/wiki/Miejski_Dom_Kultury_w_Zgorzelcu
http://www.dokumentyslaska.pl/epitafia/miejscowosci/klodzko%20bozkow.html
http://historia-swidnica.pl/zaniedbana-pieknosc-z-bozkowa/
https://www.zwiadowcahistorii.pl/bozkowski-skarb-czyli-historia-hrabiowskiej-chrzcielnicy-z-monetami/
http://www.zamkipolskie.com/czocha/czocha.html
https://zamekczocha.com/#0
http://www.palac-lomnica.pl/
http://www.dolinapalacow.pl/Paz%82ac-i-Dom-Wdowy-w-zeomnicy.html
https://www.youtube.com/watch?v=16GwdzIyhIQ
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ostr%C3%B3w_Tumski_we_Wroc%C5%82awiu
https://www.podrozepoeuropie.pl/ostrow-tumski-wroclaw/
http://www.rodzinna-turystyka.pl/ciekawe-miejsca/inne-ciekawe-miejsca/ulica-plac/ostrow-tumski-wroclaw.html
http://www.rodzinna-turystyka.pl/ciekawe-miejsca/inne-ciekawe-miejsca/ulica-plac/ostrow-tumski-wroclaw.html
https://www.tvn24.pl/wroclaw,44/wroclaw-w-opowiesciach-jest-taka-legenda,275597.html


7. CMENTARZ ŻYDOWSKI W LEGNICY - DOM WIECZNOŚCI   
http://liegnitz.pl/?OBJ/106 
http://www.kirkuty.xip.pl/legnica.htm 
https://pl.wikipedia.org/wiki/Cmentarz_%C5%BCydowski_w_Legnicy 
http://www.projekt-chemini.pl/2016/03/cmentarz-zydowski-w-legnicy.html 
https://www.youtube.com/watch?v=KKRVfmOlAnE 
https://www.youtube.com/watch?v=ACIfm1lIIz0 
8. KOŚCIÓŁ POKOJU W JAWORZE   
http://kosciolpokojujawor.pl/ 
 

 

 

* Podane strony internetowe nie powinny stanowić jedynego źródła wiedzy 
 

 

 
 

 
 

Konkurs odbywa się dzięki dofinansowaniu Gminy Wrocław i Marszałka Dolnego 

Śląska 
 

  
 

 
 

Konkurs odbywa się dzięki dofinansowaniu Regionalnej Dyrekcji Lasów 
Państwowych 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

http://liegnitz.pl/?OBJ/106
http://www.kirkuty.xip.pl/legnica.htm
https://pl.wikipedia.org/wiki/Cmentarz_%C5%BCydowski_w_Legnicy
http://www.projekt-chemini.pl/2016/03/cmentarz-zydowski-w-legnicy.html
https://www.youtube.com/watch?v=KKRVfmOlAnE
https://www.youtube.com/watch?v=ACIfm1lIIz0
http://kosciolpokojujawor.pl/


 

Załącznik nr 2 

KARTA ZGŁOSZENIA w roku 2020/2021 

na 

WOJEWÓDZKI KONKURS WIEDZY O DOLNYM ŚLĄSKU 
„Dolnośląskim szlakiem – cuda natury i architektury” 

 

w ramach konkursu „Wędrówki szlakiem wartości” 
 

 

 
 

Imię, nazwisko ucznia Ilość punktów Klasa 

   

   

   

   

   

   
 

NAZWA SZKOŁY  

ADRES SZKOŁY  

TEL. KONTAKTOWY  

 
Szkoła Podstawowa nr 29 

ul. Kraińskiego 1 
50-153 Wrocław 

 

Fundacja PAX ET BONUM 
al. Kasprowicza 26 

51-161 Wrocław 

 
 

Kartę prosimy przesłać drogą elektroniczną na adres bogna65@wp.pl 
Oświadczenie i zgoda rodzica/prawnego opiekuna (Załącznik nr 3) (skan) powinny 

zostać przesłane drogą elektroniczną wraz ze zgłoszeniem 
 

 
 
 

mailto:b.adamczyk@gim29.wroc.pl


Załącznik nr 3 

KARTA ZGŁOSZENIA w roku 2020/2021 na 

WOJEWÓDZKI KONKURS WIEDZY O DOLNYM ŚLĄSKU 
„Dolnośląskim szlakiem – cuda natury i architektury” 

Oświadczenie i zgoda. 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
………………………………………………………………………… 

                miejscowość i data 
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka 
 
Imię i nazwisko ……………………………………………………………………………………………………… 
 
w XI Wojewódzkim Konkursie „Wędrówki Szlakiem Wartości”, organizowanym przez Szkołę 
Podstawową nr 29 i Fundację PAX ET BONUM oraz na przetwarzanie danych osobowych mojego 
dziecka do celów konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych 
(Dz. U. z 2016 r., 922 ze zm.) i przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie zgłoszenia dziecka 
do konkursu. 
Administratorem jest Szkoła Podstawowa nr 29 im. Konstytucji 3 Maja we Wrocławiu,  
ul. W. Kraińskiego 1, 50-153 Wrocław. Szczegółowe informacje o regułach przetwarzania danych 
związanych z prowadzoną korespondencją elektroniczną, dostępne są na https://www.sp29.wroc.pl/ w 
zakładce dotyczącej ochrony danych osobowych (RODO) – Klauzula informacyjna – korespondencja 
elektroniczna. 

………………………………………………………………………… 
podpis rodzica 

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie wizerunku mojego dziecka poprzez wielokrotne, nieodpłatne 
publikowanie zdjęcia wraz z imieniem i nazwiskiem na stronie internetowej organizatora i materiałach 
promocyjnych konkursu, w celach promocji konkursu, oraz publikacji wyników. 
 
 

………………………………………………………………………… 
podpis rodzica 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
………………………………………………………………………… 

                miejscowość i data 
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka 
 
Imię i nazwisko ……………………………………………………………………………………………………… 
 
w XI Wojewódzkim Konkursie „Wędrówki Szlakiem Wartości”, organizowanym przez Szkołę 
Podstawową nr 29 i Fundację PAX ET BONUM oraz na przetwarzanie danych osobowych mojego 
dziecka do celów konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych 
(Dz. U. z 2016 r., 922 ze zm.) i przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie zgłoszenia dziecka 
do konkursu. 
Administratorem jest Szkoła Podstawowa nr 29 im. Konstytucji 3 Maja we Wrocławiu,  
ul. W. Kraińskiego 1, 50-153 Wrocław. Szczegółowe informacje o regułach przetwarzania danych 
związanych z prowadzoną korespondencją elektroniczną, dostępne są na https://www.sp29.wroc.pl/ w 
zakładce dotyczącej ochrony danych osobowych (RODO) – Klauzula informacyjna – korespondencja 
elektroniczna. 

………………………………………………………………………… 
podpis rodzica 

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie wizerunku mojego dziecka poprzez wielokrotne, nieodpłatne 
publikowanie zdjęcia wraz z imieniem i nazwiskiem na stronie internetowej organizatora i materiałach 
promocyjnych konkursu, w celach promocji konkursu, oraz publikacji wyników. 
 
 

………………………………………………………………………… 
podpis rodzica 

https://www.sp29.wroc.pl/
https://www.sp29.wroc.pl/

