
     I KONKURS DLA INTERNAUTÓW „CZY ZNASZ SWOJE MIASTO ?” 

       Zasięg miejski 

 
REGULAMIN 
 
ORGANIZATOR: 
Pałac Młodzieży – Pomorskie Centrum Edukacji  
al. Piastów 7, 70-327 Szczecin  
Tel. (091) 4 22 52 61, fax. (091) 4 22 52 62  
E-mail: palac@palac.szczecin.pl 
 
MIEJSCE IMPREZY: 
 
Pałac Młodzieży – Pomorskie Centrum Edukacji  
 
CELE KONKURSU: 
 

 popularyzowanie wiedzy o miejscu zamieszkania, mieście i okolicy  
 ukazywanie zmian zachodzących w mieście 
 rozbudzanie zainteresowania historią miasta oraz jego walorami turystycznymi 
 poznawanie ciekawych i mało znanych miejsc oraz obiektów miejskich 
 pogłębianie wiedzy o ludziach związanych z historią i rozwojem miasta 
 budzenie lokalnego patriotyzmu  
 poszerzanie umiejętności korzystania z nowoczesnych źródeł przekazu 
 

KATEGORIE WIEKOWE: 
 
Prace oceniane będą w czterech kategoriach: 

 Szkoły podstawowe klasy I – III i IV – VI 
 Szkoły gimnazjalne  
 Szkoły ponadgimnazjalne 

 
ZASADY UCZESTNICTWA: 
 
1. Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży ze szkół i placówek Miasta Szczecin. 
2. Uczestnicy mogą do niego przystąpić w każdej części edycji – tygodniu. 
3. Warunkiem niezbędnym udziału w konkursie jest podanie przy pierwszej 

odpowiedzi:  
a. imienia i nazwiska, wieku, szkoły lub placówki do której uczęszcza uczestnik 

konkursu 
b. adresu e-mailowego z którego korzysta przy wysyłaniu odpowiedzi oraz loginu pod 

którym będzie występował w konkursie 
4. W każdy poniedziałek trwania konkursu na stronie www.palac.szczecin.pl  

w zakładce LEŚNE SOBOTY będzie zamieszczanych 10 ponumerowanych pytań 
związanych ze Szczecinem i jego okolicami; 

5. Przy pytaniach będzie podawana punktacja od 1 do 2 pkt., w zależności od stopnia 
trudności. 

6. Uczestnicy konkursu mogą udzielić odpowiedzi w ciągu 4 dni od momentu ukazania 
się pytań, do piątku, do godziny 18.00. 
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7. W poniedziałek następnego tygodnia, ukażą się prawidłowe odpowiedzi oraz podane 
zostaną w tabeli loginy uczestników i uzyskane przez nich punkty. 

8. Pytania w formie graficznej, pytań otwartych i zamkniętych oraz wyboru będą 
punktowane od 1 pkt. do 2 pkt., brak odpowiedzi lub odpowiedź błędna - 0 pkt. 

9. Po pięciu edycjach uczestnicy zajmujący miejsca od 1 do 5 miejsca otrzymują 
dodatkowo bonus punktowy – 4 pkt., od 6 do 10 miejsca – 3 pkt., od 11 do 20 miejsca 
2 pkt. 

10. W przypadku wystąpienia nieścisłości w odpowiedziach Organizator może zwrócić 
się do uczestnika o wskazanie źródła informacji z jakiego korzystał; brak odpowiedzi 
uczestnika na zadane pytanie w ciągu 24 godzin będzie traktowane, jako zgoda na 
werdykt Komisji Konkursowej. 

11. Po ogłoszeniu wyników konkursu tj. 08 czerwca 2015 r.  nagrodzeni uczestnicy 
muszą dostarczyć do Organizatora oświadczenia o udostępnieniu ich danych 
osobowych w celu wypisania dyplomów imiennych oraz zaproszeń na 
podsumowanie konkursu (w przypadku uczestnika niepełnoletniego oświadczenie 
podpisują jego rodzice /opiekunowie prawni )* 

 
OCENA: 
 Organizator powoła jury konkursowe złożone z doświadczonych przewodników 

turystycznych i miejskich miasta Szczecin. 
 
NAGRODY: 
 Każdy uczestnik, który weźmie udział przynajmniej w pięciu edycjach konkursu 

otrzymuje  dyplom uczestnictwa. 
 Uczestnik konkursu, który weźmie udział przynajmniej w pięciu edycjach i uzyska  

50 pkt.  otrzymuje dyplom z tytułem „Gryfowy włóczykij”. 
 Uczestnik konkursu, który weźmie udział przynajmniej w dziesięciu edycjach  

i uzyska 100 pkt. otrzymuje dyplom z tytułem „Gryfowy obserwator”. 
 Uczestnik konkursu, który weźmie udział przynajmniej w piętnastu edycjach  

i uzyska 150 pkt. otrzymuje dyplom z tytułem „Gryfowy wędrowiec”. 
 Uczestnik konkursu, który weźmie udział przynajmniej w dwudziestu edycjach  

i uzyska 200 pkt otrzymuje dyplom z tytułem „Gryfowy tropiciel”. 
 Uczestnik konkursu, który weźmie udział przynajmniej w dwudziestu pięciu 

edycjach i uzyska 250 pkt otrzymuje dyplom z tytułem „Gryfowy znawca”. 
 Uczestnik konkursu, który weźmie udział  w trzydziestu edycjach i uzyska 300 pkt 

otrzymuje dyplom z tytułem „Gryfowy ekspert”. 
 Uczestnicy, którzy uzyskali najwyższą ilość punktów, od 1 do 10 miejsca otrzymują 

dodatkowo nagrody rzeczowe w postaci artykułów turystycznych, książek, albumów 
i map.  

 Uczestnik konkursu, który uzyska najwyższą ilość punktów zostanie wyróżniony 

odrębnym dyplomem z tytułem „Super ekspert Miasta Gryfa”. 

TERMINY I MIEJSCE: 
 

 Konkurs realizowany jest od 13.10.2014r. do 05.06.2015r. łącznie 30 tygodni  
z wyłączeniem tygodni świątecznych i ferii zimowych. 

 Wyniki konkursu ukażą się  dnia 08.06.2015r. na stronie internetowej Pałacu 
Młodzieży www.palac.szczecin.pl       

 Uroczyste wręczenie nagród i dyplomów nastąpi dnia 13.06.2015r. w Centrum 
Edukacji Ekologicznej, Szmaragdowe – Zdroje podczas podsumowania Leśnych 
Sobót w roku szkolnym 2014/2015. 
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UWAGI KOŃCOWE: 
 

Strona Pałacu Młodzieży – PCE, na której znajduje się zakładka LEŚNE SOBOTY 
www.palac.szczecin.pl 

Adres e-mailowy, na który należy wysyłać odpowiedzi konkursowe:  
 tur-eko@palac.szczecin.pl 

 
Informacji udziela: 

 
Pracownia Turystyczno-Ekologiczna Pałacu Młodzieży – PCE ( sala 202 ) 

al. Piastów 7, 70-327 Szczecin 
email: tur-eko@palac.szczecin.pl lub krzyszyd@wp.pl 

 
 
Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt. 1 ustawy z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, 
poz. 883 z późn. zm.) dane osobowe uczestników wykorzystywane będą jedynie do celów statutowych 
Pałacu Młodzieży – PCE w Szczecinie. Zgłoszenie na konkurs, jest jednoznaczne  
z wyrażeniem zgody na publikację zdjęć uczestników na stronie internetowej oraz w publikacjach  
i folderach Pałacu Młodzieży.  Niniejsza zgoda dotyczy wyłącznie publikacji w celach 
niekomercyjnych. 
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