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REGULAMIN 

XXIII KONKURSU WIEDZY O PIENINACH 

1. Cel konkursu: Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych, geograficznych, historycznych 

i etnograficznych związanych z regionem Pienin. 

 

2. Zakres wiadomości przyrodniczo-geograficznych: 

Kl. III - IV 

 Podstawowe informacje o Pieninach (podział, główne szczyty, rzeki, miejscowości, kolory szlaków 

turystycznych), 

 Zasady zachowania się w Pienińskim Parku Narodowym, 

 Rośliny i zwierzęta Pienin (rozpoznawanie po opisie lub fotografii – podstawowe), 

Kl. V-VII  

 Rozpoznawanie charakterystycznych obiektów przyrodniczych w Pieninach i w ich otulinie na 

podstawie fotografii (krajobrazy, miejscowości, schroniska itp.), 

 Umiejętność czytania mapy (określanie wysokości wg poziomic, kierunki, obliczanie odległości wg 

skali mapy), 

 Wysokości szczytów i ich przynależność do określonej części Pienin, 

 Rozpoznawanie roślin i zwierząt występujących w Pieninach (w tym reliktowych i endemicznych) 

na podstawie fotografii, rysunków lub opisu. 

 Panoramy widokowe, szlaki turystyczne, schroniska turystyczne, pawilony wystawowe PPN-u, 

zasady zwiedzania i zagrożenia w Pienińskim Parku Narodowym, atrakcje turystyczne w otulinie 

PPN-u, sąsiednie parki narodowe (nazwy), 

 Turystyczne i miejscowe nazwy pienińskie, 

 Informacje ogólne o Pieninach (miejscowości, ekosystemy, klimat Pienin, rezerwaty, rośliny, 

potoki-dopływy Dunajca, przełęcze, skały, sąsiednie pasma górskie, nazwy charakterystycznych 

skałek itp.), 

 

3. Zakres wiadomości historyczno-etnograficznych 

Kl. III - IV 

 Legendy i podania pienińskie, 

 Zabytki architektoniczne, np. zamki, kościoły, budowle, 

 Strój regionalny – elementy, 

 Charakterystyczne dla regionu zajęcia mieszkańców, 

 Postacie związane z regionem, 

 Ważniejsze wydarzenia. 

Kl. V-VII 

 Legendy i podania pienińskie, 

 Daty wydarzeń historycznych związanych  z regionem, 

 Zabytki architektoniczne,  

 Nazwy gwarowe, 

 Charakterystyczne zajęcia ludności Pienin, 

 Charakterystyczne cechy folkloru pienińskiego, 

 Postacie związane z regionem, 

 Umiejętność czytania mapy (praca z mapą historyczną). 

 

Organizatorzy: SZKOŁA PODSTAWOWA W SROMOWCACH NIŻNYCH 

4. Forma konkursu:  

 test pisemny – 45 minut 

 konkurs multimedialny  „Świętując Niepodległość- pienińskie miejsca o historycznym 

znaczeniu” 

5. Uczestnicy:  
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uczniowie szkół podstawowych  w dwóch kategoriach wiekowych (test pisemny): 

 kl. III-IV 

Liczbę uczestników ogranicza się do jednego ucznia klasy III-IV z danej szkoły (uczestnik  rozwiązuje test 

dotyczący wiedzy ogólnej o  Pieninach – teren od Przełomu Białki po Przełęcz Rozdziela ograniczony 

dolinami Dunajca, Krośniczanki i Grajcarka od północy oraz Łapszanki, Niedziczanki, Dunajca i potoku 

Lipnik od południa.) 

 kl. V – VII  

Liczbę uczestników ogranicza się do dwóch uczniów klas V-VII z danej szkoły: 

 jeden uczestnik  rozwiązuje test dotyczący wiedzy historyczno -  etnograficznej Pienin; 

 drugi uczestnik rozwiązuje test dotyczący wiedzy geograficzno-przyrodniczej regionu (teren 

od Przełomu Białki po Przełęcz Rozdziela ograniczony dolinami Dunajca, Krośniczanki i Grajcarka od 

północy oraz Łapszanki, Niedziczanki, Dunajca i potoku Lipnik od południa). 

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie (najpóźniej do 26 kwietnia 2018 r do organizatora 

konkursu oświadczenia stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. 

W przypadku konkursu fotograficznego nie będą ustanowione kategorie wiekowe. 

Szkoła może zgłosić tych samych uczniów zarówno do testu pisemnego jak i do konkursu 

fotograficznego, może też zgłosić uczestników tylko do jednej formy konkursu. 

6. Literatura konkursu: wydania uaktualnione 

Część przyrodnicza: 

 witryny Pienińskiego Parku Narodowego i PIENAP-u (www.pieninypn.pl; www.pienap.sk) 

 informacje (w tym fotografie) z Wikipedii na temat Pienin 

 www.pieniny.net.pl 

 Nyka J., Pieniny przewodnik 

 Michalik Stefan „Pieniny – park dwu narodów”- przewodnik przyrodniczy 

 Pieniny panoramy widokowe – przewodnik dla łowców krajobrazów, Agencja wydawnicza WIT 

 Dowolna mapa Pienin (części polskiej i słowackiej), w tym mapa z witryny www.pieninypn.pl 

Część humanistyczna: 

 www.pieniny.net.pl 

 www.pieninypn.pl 

 www.pieniny.com 

 Górecki S. 700 lat Sromowiec- dawnego Przekopu, artykuł dostępny na www.sromowce.pl  

(zakładka 700) i Facebook str. o nazwie 700-lecie Sromowiec 

 Nyka J., Pieniny przewodnik 

 Koper Krzysztof, Mały przewodnik historyczny po Pieninach, Nowy Targ 2009 

7. Terminy: konkurs (test) odbędzie się 26 kwietnia 2018 r. w Szkole Podstawowej  

w Sromowcach Niżnych. Rozpoczęcie o godz. 9.00. 

Zgłoszenia imienne uczestników prosimy przesłać do dnia 13 kwietnia 2018 r. na adres:  

Szkoła Podstawowa w Sromowcach Niżnych, ul. Szkolna 7, 34 – 443 Sromowce Niżne 

lub pocztą elektroniczną: sp_sromowcenizne@czorsztyn.pl 

8. Wszelkie zapytania i wątpliwości należy kierować do Dyrektora Szkoły Podstawowej 

w Sromowcach Niżnych Grażyny Łabno, tel. 18 26 29 635. 

9. Nad przebiegiem konkursu czuwa jury wyłonione spośród opiekunów drużyn pod 

przewodnictwem organizatora konkursu. Decyzje jury są ostateczne. 

10. Dla zwycięzców przewidziane są nagrody rzeczowe. 

11. Testy konkursowe będą dostępne jedynie w trakcie konkursu bez możliwości ich powielania. 

12. Prace multimedialne przechodzą na własność organizatora. 

13. Informacja o przebiegu konkursu wraz z dokumentacją fotograficzną zostanie zamieszczona na 

stronach internetowych, m.in. Szkoły i gminy Czorsztyn. 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU! 

http://www.pieninypn.pl/
http://www.pieniny.com/
http://www.sromowce.pl/
mailto:sp_sromowcenizne@czorsztyn.pl
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Zał. nr 1 do Regulaminu  

XXIII Konkursu Wiedzy o Pieninach 

 

 

 

Oświadczenie rodziców (opiekunów prawnych) 

uczniów biorących udział w Konkursie Wiedzy o Pieninach: 
 

Oświadczam, iż zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2016 

poz. 922) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka 

……..………………………………………………......................................, ucznia  

........................................................................................................................................., 

(nazwa szkoły) 

do celów związanych z jego udziałem w Konkursie Wiedzy o Pieninach w roku szkolnym 2017/2018. 

Oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem* w/w konkursu i akceptuję jego 

postanowienia. 

…......................................................................... 

podpis rodzica (opiekuna prawnego) 

 

*Regulamin dostępny jest na www.gimsromowcenizne.czorsztyn.iap.pl 

 

 

http://www.gimsromowcenizne.czorsztyn.iap.pl/
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Zał. nr 2 do Regulaminu  

XXIII Konkursu Wiedzy o Pieninach 

 

REGULAMIN KONKURSU MULTIMEDIALNEGO 
 „Świętując Niepodległość- pienińskie miejsca o historycznym znaczeniu” 

 

I. Cele Konkursu 

1. Popularyzacja wiedzy na temat miejsc o historycznym znaczeniu na terenie Pienin, mającymi 

związek z walką i odzyskaniem niepodległości przez Polskę w roku 1918 r. 

2. Odkrywanie i rozwijanie uzdolnień artystycznych wśród uczniów. 

3. Promowanie młodych talentów. 

4. Artystyczna konfrontacja uczniów z różnych szkół. 

5. Rozwijanie zainteresowań fotografią i historią regionu. 

II. Organizacja Konkursu 

1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa w Sromowcach Niżnych. 

2. Konkurs odbywa się na etapie międzyszkolnym.  

3. Rozstrzygniecie konkursu nastąpi przed 26 kwietnia 2018 r.  

4. Dla zwycięzców przewidziane są nagrody.  

5. Nagrody dla zwycięzców zapewnia organizator. 

6. Protokół z konkursu sporządza organizator. 

7. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi 26 kwietnia 2018 r. 

III Uczestnicy konkursu 

Uczestnikami konkursu mogą być wyłącznie uczniowie szkół podstawowych klas III-VII. 

IV. Zasady konkursu 

1. Zadania konkursowe: 

1) Wykonanie i przesłanie do organizatora prezentacji złożonej z dwóch slajdów. Pierwszy 

slajd ma przedstawiać zdjęcie wybranego miejsca o znaczeniu historycznym bądź 

symbolicznym wraz z doklejoną precyzyjną nazwą miejsca. Drugi slajd powinien zawierać 

krótką, kilkuzdaniową informację o miejscu w odniesieniu do jego historycznego bądź 

symbolicznego znaczenia związanego z tematem konkursu. 

2. Zakres tematyczny: 

„Świętując Niepodległość- pienińskie miejsca o historycznym znaczeniu” 

Pojedyncza fotografia powinna eksponować jedno wybrane miejsce. Może nim być obiekt 

budowlany, skwer, pomnik, czy inne miejsce, które ma historyczne znaczenie. Opis, zawierający 

nie więcej niż 10 zdań powinien się znaleźć na drugim slajdzie. Należy w nim uwzględnić nazwę 

obiektu i krótką charakterystykę, informację na temat znaczenia historycznego bądź 

symbolicznego (co upamiętnia). Alternatywą do prezentacji może być przeslanie dwóch plików: 

jeden ze zdjęciem, drugi z opisem w pliku tekstowym. 

Zakres terytorialny: Pieniny Spiskie, Właściwe, Małe pomiędzy Przełomem Białki, a przełęczą 

Rozdziela. Od północy ograniczone rzekami Białką, Dunajcem, Krośniczanką i Grajcarkiem,  

a od południa Łapszanką, Niedziczanką, Dunajcem i potokiem Lipnik. 

3. Szczegóły techniczne: 

1) Prace wyłącznie samodzielne, wykonane w 2018 roku  

2) Wymagania techniczne fotografii: format JPG; rozmiar pliku do 6 MB; zachowane dane 

EXIF!!! Prezentacja: wyłącznie w programie POWERPOINT  
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3). Prezentacje (Alternatywnie: fotografie i opis) należy przesłać drogą mailową.  

4). W nazwie plików (prezentacji lub fotografii i opisu) należy podać nazwę sfotografowanego 

obiektu oraz datę jego wykonania (rok i miesiąc), w treści maila dane służące do 

identyfikacji autora pracy, tj. imię i nazwisko, klasa, szkoła. W temacie maila należy wpisać: 

„Konkurs fotograficzny - „Świętując Niepodległość- pienińskie miejsca o historycznym 

znaczeniu” 

Plik jpg i odnoszący się do niego plik tekstowy powinny mieć tę samą nazwę. 
5) Każdy uczestnik może przesłać maksymalnie 1 pracę. W przypadku braku opisu praca 

fotograficzna zostanie wykluczona z konkursu. 

6) Prace nie mogą naruszać praw autorskich ani dóbr osobistych osób, które zostały w niej 

przedstawione oraz innych dóbr prawnie chronionych. 

V. Termin i miejsce składania prac 

Prace należy dosłać najpóźniej do 13 kwietnia 2018 r. na adres: sp_sromowcenizne@czorsztyn.pl 

VI. Kryteria oceny i punktacja. 

1. Podczas oceniania brane będą pod uwagę: 

- zgodność tematyki,  

- poprawność merytoryczna (w tym zgodność opisu z wytycznymi), 

- kreatywność oraz oryginalność prezentowanego materiału, 

-  walory artystyczne. 

2. Punktacja od zera do pięciu punktów. Za spełnienie poszczególnych kryteriów przyznaje się 

punkty w skali 0-5 za każde kryterium. Maksymalnie uczestnik może zyskać 20 punktów.  

VII. Zasady rozstrzygnięcia konkursu 

1.  Prace zostaną ocenione przez jury w składzie powołanym przez organizatora.  

2. Werdykt jury jest ostateczny i niepodważalny. 

3. Uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni o czasie i miejscu rozstrzygnięcia konkursu. 

VIII. Postanowienia końcowe 

1. Organizator nie zwraca zgłoszonych prac. 

2. Zgłoszone prace przechodzą na własność organizatora (autor zrzeka się praw autorskich) i mogą 

być przez niego wykorzystywane dla celów promocyjnych konkursu lub funkcjonowania Izby 

Historii Flisactwa znajdującej się w budynku Szkoły Podstawowej w Sromowcach Niżnych. 

3. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych  

z konkursem (zgoda opiekunów prawnych)- załącznik nr 1.  

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za naruszenie praw autorskich osób trzecich 

przez uczestników konkursu. 

 

 

mailto:sp_sromowcenizne@czorsztyn.pl

