DZIEŃ TURYSTYKI
REGULAMIN
1. ORGANIZATORZY
Zespół nauczycieli przedmiotów zawodowych przy Zespole Szkół Nr 2 im. Wł. Orkana w Szczecinie.
2. UCZESTNICY
Wszystkie klasy szkoły ponadgimnazjalnej Zespołu Szkół Nr 2 w Szczecinie (Technikum Kształtowania
Środowiska) oraz wszystkie klasy trzecie Gimnazjum nr 24 w Zespole Szkól Nr 2 w Szczecinie.
3. CEL











upowszechnienie wśród młodzieży wiedzy z zakresu turystyki i geografii regionu, kraju oraz krajów europejskich,
promowanie walorów wypoczynkowych, krajoznawczych i kulturowych regionu, kraju oraz krajów europejskich,
rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniowskich w zakresie turystyki i geografii,
pogłębianie wiedzy i umiejętności geograficznych oraz turystycznych uczniów,
lepsze przygotowanie uczniów do egzaminów zewnętrznych,
stwarzanie uczniom możliwości osiągnięcia sukcesu,
promowanie turystyki jako ciekawej formy spędzania wolnego czasu,
motywowanie uczniów do nauki,
uczenie zasad zdrowej konkurencji,
uczenie wykorzystywania wiedzy w praktyce.

4. ETAPY I ZASADY KONKURSU
I ETAP – Lajkowanie zdjęcia z wakacji lub klasowej wycieczki.
Czas trwania etapu: od 21 listopada do 2 grudnia 2016 roku.
Klasa może uzyskać od 0 do X punktów (X= ilość punktów z lajkowania zdjęcia).
Na stronie internetowej szkoły poszczególne oddziały (klasy) umieszczają po jednym zdjęciu (może to być
ciekawe/zabawne zdjęcie z wakacji jednego z uczniów lub zdjęcie wykonane podczas klasowej wycieczki) z 1, 2, 3 lub 4 klasy wraz z krótkim, interesującym opisem. W wyborze i opisie zdjęcia wskazana jest pomoc
wychowawcy klasy. Przy opisie zdjęcia należy podać klasę, której to zdjęcie dotyczy. Gospodarz klasy
przesyła zdjęcie z opisem na adres zieloneOZE@wp.pl do 18 listopada 2016 roku. Zdjęcia przesłane po
terminie nie będą brane pod uwagę. Po pojawieniu się zdjęć na stronie internetowej szkoły można je
lajkować od 21 listopada do 2 grudnia 2016 roku. Po tym terminie lajki nie będą brane pod uwagę.
UWAGA: Za każde 10 lajków klasa otrzymuje 1 punkt.
II ETAP – Fotograficzne łamigłówki.
Czas trwania etapu: od 21 listopada do 2 grudnia 2016 roku.
Klasa może uzyskać od 0 do 54 punktów.
W wyznaczonym miejscu w budynku szkoły ponadgimnazjalnej i gimnazjum wywieszone zostaną 4 zadania
- FOTOGRAFICZNE ŁAMIGŁÓWKI. Zadanie polega na rozpoznaniu przedstawionych na zdjęciach
obiektów. Przy każdym zadaniu podane jest jakich należy udzielić informacji. Rozwiązania wszystkich
łamigłówek (cztery zadania) należy dostarczyć w formie pisemnej (druk) do pani Katarzyny Galińskiej
do dnia 2 grudnia 2016 roku. Odpowiedzi oddane po terminie nie będą brane pod uwagę.
MIEJSCA UMIESZCZENIA ZADAŃ:
 budynek szkoły ponadgimnazjalnej – półpiętro między 1 a 2 piętrem, tablica ogłoszeń;
 budynek gimnazjum – parter, tablica ogłoszeń przy drzwiach do pracowni gastronomicznej (obok szatni).

III ETAP – Gra „Turystyczne potyczki”.
Termin: 6 grudnia 2016 roku.
Klasa może uzyskać od 0 do X punktów (X= ilość punktów uzyskanych podczas rozgrywki).
Przed rozpoczęciem gry wychowawcy klas:
 wylosują turę gry oraz kolejność udziału w grze. Wyniki losowania zostaną podane do informacji.
 otrzymają od pani Katarzyny Galińskiej regulamin gry.
Każda klasa, która bierze udział w konkursie „DZIEŃ TURYSTYKI” ma za zadanie zapoznać się z
zasadami gry „Turystyczne potyczki”.
KATEGORIE W GRZE „TURYSTYCZNE POTYCZKI”:
SZCZECIN – atrakcje turystyczne; lokalizacja zabytków; podanie innej (drugiej) nazwy atrakcji
turystycznej;
WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE – atrakcje turystyczne województwa, potrawy wpisane na
listę produktów tradycyjnych
POLSKA – znane polskie muzea; atrakcje turystyczne; znane polskie festiwale i koncerty; potrawy
regionalne;
KRAJE EUROPEJSKIE – potrawy; atrakcje turystyczne;
ZAGADKI MATEMATYCZNE – policzenie czegoś;
TANIEC / ŚPIEW – uczestnicy otrzymają teksty piosenek;
REBUSY – hasła związane z turystyką i geografią;
KALAMBURY– hasła związane z turystyką i geografią;
UMIEJĘTNOŚĆ/SPRAWNOŚĆ – wykonanie różnych czynności przez jedną, dwie osoby lub całą grupę.
MAPA – pokazanie na mapie Polski i Europy miast, gór, rzek; pokazania na mapie Europy i świata wysp
najczęściej odwiedzanych przez turystów.
5. ZSUMOWANIE WYNIKÓW
Punkty z I, II i III etapu zostaną zsumowane. Wygra ten oddział, który uzyska największą ilość punktów.
6. OGŁOSZENIE WYNIKÓW
Wyniki zostaną ogłoszone 7 grudnia 2016 r. Efekty zaangażowania młodzieży w konkursie zostaną
opublikowane na stronie internetowej szkoły.
7. NAGRODA
Nagrodzona zostaje cała drużyna, która uzyska największą ilość punktów.
W przypadku pytań do regulaminów prosimy zgłaszać się do pani Katarzyny Galińskiej:
tel. 505 912 580 lub poprzez wiadomości w e – dzienniku.

