
REGULAMIN KONKURSU 

„Europa jak… Polska” 

 
 

Postanowienia ogólne 

 
Organizatorem Konkursu „Europa jak…Polska” (zwanego dalej Konkursem) jest 

II Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana III Sobieskiego w Krakowie, 

ul. Sobieskiego 9, 31-136 Kraków (zwane dalej Organizatorem). Patronat honorowy 

sprawuje Redaktor Naczelny czasopisma „Poznaj swój kraj”. 
 

1. Celem konkursu jest pogłębienie wiedzy uczniów krakowskich szkół średnich 

(zwanych dalej Uczestnikami) na temat walorów krajoznawczych Polski i innych 

krajów europejskich oraz zachęcenie do pozytywnej rywalizacji i rozwijania 

geograficznych zainteresowań. 
  

2. Dla trójki laureatów Konkursu przewidziane są atrakcyjne nagrody. 

 

3. Uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego startujący w Konkursie będą podlegali 

konkursowi wewnętrznemu, w kórym również zostaną przyznane nagrody dla trójki 

laureatów. 

  
4. Informacje o Konkursie będą publikowane na stronie internetowej 

www.sobieski.krakow.pl 

5. Przedmiotem Konkursu są autorskie, nie zgłaszane do żadnych konkursów prace        

dotyczące walorów krajoznawczych państw Europy i nadesłane przez Uczestników 

Konkursu. 

6. Konkurs, który rozpocznie się w styczniu 2019r., a zakończy w czerwcu 2019r., ma 

charakter wieloetapowy. 

7. Informacji dot. Konkursu udziela: Eliza Wojtasik, e-mail: 

sobieskigeoekspert@interia.pl 

8. Sytuacje nieobjęte regulaminem rozstrzyga Organizator Konkursu. 

9. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu. 

 

 

Zasady uczestnictwa i przebieg Konkursu 

1. Udział w Konkursie jest bezpłatny. 

2. W Konkursie może uczestniczyć dowolna liczba uczniów z każdej krakowskiej szkoły 

średniej, reprezentujących daną placówkę, będących pod opieką nauczyciela. 



3. Uczestnik Konkursu przygotowuje pracę polegającą na odnalezieniu analogii pomiędzy 

obiektami/miejscami występującymi w Polsce oraz w innych krajach europejskich. 

Prezentacja podobieństw co miesiąc będzie dotyczyła innego kraju: 

 styczeń 2019 – „Węgry jak…Polska” 

 luty 2019 – „Finlandia jak…Polska” 

 marzec 2019 – „Malta jak…Polska” 

 kwiecień 2019 – „Szwajcaria jak…Polska” 

 maj 2019 – „Litwa jak…Polska” 

 czerwiec 2019 – „Chorwacja jak…Polska” 

4. Każdy Uczestnik może przygotować na Konkurs jedną pracę miesięcznie, którą powinien 

nadesłać do 5 dnia każdego miesiąca. 

5. Praca konkursowa polega na odnalezieniu analogii obiektów/miejsc w Polsce i drugim 

kraju europejskim. W ocenie Organizatora będzie liczyć się najbardziej geograficzna 

argumentacja zbieżności wybranych obiektów/miejsc. Dodatkowym atutem będzie 

wykonanie fotografii/rysunków opisywanych miejsc. 

6. Zakres tematyczny Konkursu obejmuje: 
 

 walory środowiska przyrodniczego (np. formy ukształtowania powierzchni, 

osobliwości flory i fauny, obiekty geologiczne, doliny i przełomy rzeczne, jeziora, 

skałki, interesujące ekosystemy);

 walory tradycyjnej kultury ludowej;

 walory antropogeniczne (np. zabytki budownictwa, kultury materialnej, pomniki 

i tablice pamiątkowe, zabytkowe miasta);

 obiekty wpisane na listę UNESCO.

7. Każdy Uczestnik Konkursu może przedstawić maksymalnie 5 obiektów/miejsc 

wskazujących podobieństwa wybranych walorów krajoznawczych Polski oraz drugiego 

kraju Europy. Do każdej analogii Uczestnik może dołączyć jedno zdjęcie/rysunek. 

8. Fotografie powinny mieć formę plików JPG (bez kompresji) o wymiarze minimum 2000 

pikseli (dłuższy bok). Dopuszczalna jest cyfrowa obróbka zdjęcia z wyjątkiem tworzenia 

kolaży fotograficznych. Rysunki powinny być w formie scanów. 

9. Pliki należy nazwać według wzoru: nazwisko i imię autora, numer zdjęcia np. 

Kowalski_Jan_2. 

10.  Prace będą oceniane według następującej punktacji: 

- za argumentację jednej analogii Uczestnik może otrzymać maksymalnie 3 punkty, 

- za fotografię/rysunek Uczestnik może otrzymać maksymalnie 1 punkt, 

- za pracę nadesłaną w jednym miesiącu Uczestnik może otrzymać maksymalnie 20 punktów. 



11. Zgłoszone prace konkursowe muszą być autorską pracą Uczestników Konkursu, 

wykonaną samodzielnie i nienaruszającą niczyich praw autorskich, nie mogą być nigdy 

wcześniej publikowane czy zgłaszane do innych konkursów. Nadesłanie pracy na konkurs 

jest równoznaczne z deklaracją o wypełnieniu powyższego warunku. 

12. Biorąc udział w konkursie, Uczestnik Konkursu oświadcza, iż wyraża zgodę na 

wielokrotne, nieodpłatne publikowanie nadesłanych fotografii/rysunków oraz 

opublikowanie jego imienia, nazwiska i nazwy szkoły w materiałach promocyjnych 

związanych z Konkursem, w wydawnictwie „Poznaj swój kraj” i na stronie internetowej 

Organizatora, a także zgadza się na ich wykorzystywanie w celach promocyjnych 

i marketingowych Organizatora. Uczestnik zgadza się również na wykorzystanie jego 

wizerunku w postaci publikacji zdjęć laureatów Konkursu. 

13. Prace konkursowe w formie linków do materiałów lub bezpośrednio na email, należy 

nadsyłać na adres: sobieskigeoekspert@interia.pl. Odbiór pracy zostanie potwierdzony 

przez email zwrotny od Organizatora. 

14. Organizator zastrzega sobie prawo do selekcji prac konkursowych, jeśli jego zdaniem 

naruszają zasady współżycia społecznego, dobre obyczaje, bądź  zawierających materiały 

chronione prawami wyłącznymi (np. prawami autorskimi) bez zgody uprawnionych. 

15. Organizator nie odsyła żadnych materiałów przesyłanych w związku z Konkursem. 

16. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przesłanie pracy konkursowej oraz: 

 zgody Uczestników – uczniów, którzy ukończyli 16 rok życia na przetwarzanie ich 

danych osobowych oraz wykorzystanie wizerunku lub zgody Opiekunów Prawnych 

na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku Uczestników-

uczniów, którzy nie ukończyli 16 roku życia (obligatoryjne);

 zgody  Opiekunów  –  Nauczycieli  na  przetwarzanie  ich  danych osobowych 

(obligatoryjne);
 
17. Zwycięzcą Konkursu zostaje Uczestnik z największą liczbą punktów. W przypadku, gdy 

kilku uczniów otrzyma taką samą liczbę punktów, o zajętym miejscu decyduje prezentacja 

pracy (Regulamin - punkt 20). 

18. Komisję oceniającą prace konkursowe utworzą: 

- Redaktor Naczelny czasopisma „Poznaj swój kraj”, 

- nauczyciele geografii II LO w Krakowie. 

19. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronie www Organizatora do 9 czerwca 2019 r.  

20. W dniu 14 czerwca 2019 r. o godz. 10.00 odbędzie się uroczyste zakończenie konkursu, 

na którym zwycięzcy zaprezentują swoje prace konkursowe na spotkaniu z uczniami II LO 

w Krakowie. Na rozdanie nagród Uczestnicy przybywają razem z Opiekunem pracy – 

Nauczycielem. 



21. Zakończenie Konkursu odbędzie się w II Liceum Ogólnokształcącym im. Króla Jana III 

Sobieskiego w Krakowie, ul. Sobieskiego 9, 31-136 Kraków.  

22. Uczestnicy Konkursu są zobowiązani do okazania legitymacji szkolnej przed 

rozpoczęciem prezentacji. 

23. Decyzje Organizatora są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. 

 


