
 

 

 

 

 

 

 

Regulamin i terminarz Podkarpackiego Konkursu Turystycznego  

EDYCJA I 

1. Organizatorem konkursu jest: 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Jana Szczepanika w Krośnie (ZSP1). 

 

2. Konkurs jest objęty Honorowym Patronatem: Prezydenta Miasta Krosna oraz Podkarpackiego 

Kuratora Oświaty. 

 

3. Celem konkursu jest propagowanie wśród młodzieży zainteresowania walorami turystycznymi 

województwa podkarpackiego. 

 

4. Szkoły zainteresowane udziałem w konkursie wysyłają do dnia 3 lutego 2017r. FORMULARZ 

ZGŁOSZENIOWY (Załącznik 1) drogą elektroniczną na adres: konkurs.podkarpacki@op.pl lub 

pocztą tradycyjną na adres: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Jana Szczepanika,  

ul. Podkarpacka 16, 38-400 Krosno. 

 

5. Konkurs przebiega w dwóch etapach: 

 etap szkolny, organizowany w szkołach, które zgłosiły chęć uczestnictwa w konkursie, pytania do 

etapu szkolnego (w formie testu) przesłane będą do szkół w terminie do 7 lutego 2017r. /drogą 

elektroniczną/, 

 etap wojewódzki, organizowany w siedzibie ZSP1 (w formie testu komputerowego).  

 

6. Etap szkolny przeprowadzają komisje szkolne w terminie do 10 lutego 2017r. 

 

7. Z każdej szkoły może być wytypowanych maksymalnie dwóch uczniów do etapu wojewódzkiego. 

Nazwiska laureatów etapu szkolnego wraz z nazwiskiem opiekuna należy przesłać w Protokole 

Konkursu (Załącznik 2) do siedziby ZSP1 do 16 lutego 2017r. /drogą elektroniczną/ na adres: 

konkurs.podkarpacki@op.pl.  

 

http://zsp1.fc.pl/pliki-artykuly/2016-17/konkurs_turystyczny/zal_1.pdf
http://zsp1.fc.pl/pliki-artykuly/2016-17/konkurs_turystyczny/zal_1.pdf
http://zsp1.fc.pl/pliki-artykuly/2016-17/konkurs_turystyczny/zal_2.pdf
http://zsp1.fc.pl/pliki-artykuly/2016-17/konkurs_turystyczny/zal_2.pdf


8. Etap wojewódzki przeprowadza komisja powołana przez Organizatorów w dniu  

24 lutego 2017 roku. 

 

9. W konkursie przewidziano nagrody rzeczowe, które zostaną wręczone na gali finałowej konkursu 

w dniu 24 lutego 2017r. 

 

10. Informacje szczegółowe dotyczące tematu konkursu. 

 

Przez walory turystyczne należy rozumieć: 

 walory naturalne (przyrodnicze) oraz  

 walory antropogeniczne (będące wytworem pracy ludzkiej). 

 

Do walorów naturalnych zalicza się klimat (temperatura, opady, wiatry, ilość dni słonecznych, itp.), 

ukształtowanie powierzchni (orografia, sieć wodna, zalesienie, fauna i flora) oraz bogactwa naturalne 

(źródła wód mineralnych, inne).  

Do walorów antropogenicznych zalicza się: zabytki (wykopaliska, miasta, muzea, galerie, kościoły, 

pałace, zamki, inne), tradycje (zwyczaje, tradycje religijne, rzemiosło, folklor, kuchnia, inne) oraz 

osiągnięcia myśli technicznej, targi, wystawy. 

 

Organizatorzy konkursu zalecają następujące materiały źródłowe: 

a) „Podkarpacie” przewodnik po województwie – wyd. BOSZ 

b) Kanon krajoznawczy województwa podkarpackiego 

c) Obszary chronione w województwie podkarpackim 

d) Mapa województwa podkarpackiego 

Uwaga: materiały b) i c) do pobrania m. in. ze stron: http://www.podkarpackie.travel.pl/100-atrakcji-

podkarpackiego(UNESCO, Zamki i pałace, Skanseny i muzea), www.zielonepodkarpacie.pl 

 

11. Sekretariat konkursu: 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Jana Szczepanika w Krośnie,  

38-400 Krosno, ul. Podkarpacka 16, tel.: 13 43 216 81, e-mail: konkurs.podkarpacki@op.pl 

Informacje o konkursie także na stronie internetowej szkoły: www.zsp1.fc.pl 

http://www.podkarpackie.travel.pl/100-atrakcji-podkarpackiego
http://www.podkarpackie.travel.pl/100-atrakcji-podkarpackiego
www.zielonepodkarpacie.pl
http://www.zsp1.fc.pl/

