
Komisja Turystyki Pieszej O/Jaworzno zaprasza na 

Edukację i Profilaktykę z PTTK’2017 
 

1. 18 marca 2017r. --- Las Murckowski, Giszowiec, Nikiszowiec 

2. 1 kwietnia 2017r. --- Załęczański Park Krajobrazowy 

3. 22 kwietnia 2017r. --- Bielsko-Biała 

4. 12-14 maja 2017r. --- Stobrawski Park Krajobrazowy 

5. 20 maja 2017r. --- Rezerwat Dolina Racławki, Dubie 

6. 9-11 czerwca 2017r. --- Kampinoski Park Narodowy, Żelazowa Wola 

7. 23 września 2017r. --- Bielańsko-Tyniecki Park Krajobrazowy 

_______________________________________________________________________________________ 
 

Regulamin konkursu na prezentację profilaktyczną 

pt. „Edukacja i profilaktyka z PTTK – edycja 2017”: 

 W konkursie może wziąć udział każdy uczestnik dowolnego rajdu z wymienionych powyżej na liście. 

 Prezentacje profilaktyczne mogą przedstawiać osoby indywidualne, zespoły rodzinne i grupy szkolne. 

 Pod pojęciem prezentacja profilaktyczna rozumiana jest dowolna forma z przedstawionych poniżej: 
1. Opracowana prezentacja multimedialna w dowolnym programie. 
2. Przygotowana scenka rodzajowa w formie skeczu, dialogu, monologu, itp. 
3. Przygotowany przez siebie esej, referat i inna forma literacka w dowolnym temacie 

profilaktycznym, prezentowanym podczas cyklu rajdów. 

 Oceniane będą przede wszystkim: inwencja twórcza i indywidualne, ciekawe spojrzenie na temat 

zagrożeń współczesnego świata oraz profilaktycznego podejścia do nich. 

 Konkurs będzie przeprowadzony podczas rajdu 4 listopada 2017 roku (Bukowno – Zalew Sosina). 

 Zgłoszenia do konkursu grup rodzinnych, szkolnych lub uczestników indywidualnych (wraz 

z podaniem tematu i formy prezentacji) w terminie do 31 października 2017 r. przyjmują: 
1. Danuta Paderewska – danutapader@wp.pl, +48 507619808, 
2. Wiesław Stachura – wjstachura@gmail.com, +48 607628912. 

 Nagrody będą przyznawane w trzech kategoriach, bez rozgraniczeń wiekowych (sugerujemy 

włączanie się opiekunów i rodziców w prezentacje grupowe): 
1. Prezentacja indywidualna; 
2. Prezentacja rodzinna; 
3. Prezentacja grupowa lub szkolna. 

 Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu. 
_______________________________________________________________________________________ 

Prezentacje nagrodzone przez jury zostaną przedstawione na stronie internetowej PTTK 

i w jaworznickich środkach masowego przekazu (za zgodą uczestników konkursu). Ogłoszenie 

wyników konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi podczas otwarcia pokonkursowej wystawy 

fotograficznej w Muzeum Miasta Jaworzna w terminie do końca listopada 2017 roku. 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY WSZYSTKICH RAJDOWICZÓW DO LICZNEGO 

UDZIAŁU W  KONKURSIE! 
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