
 

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU  

Podróże kształcą młodzież 

      Les voyages forment la jeunesse 

 
I. ORGANIZATOR 

 

 Szkolny Klub Europejski we współpracy z biblioteką szkolną  

 Koordynator konkursu : Małgorzata Gracka-Wesołek 

 

II.  ADRESAT I CEL KONKURSU 

 

Konkurs adresowany jest w szczególności do uczniów Gimnazjum nr 12 
uczestniczących w wycieczkach do Paryża 2015, jednakże mile widziani są 
również inni uczniowie naszej szkoły, spełniający wymogi konkursowe. 

 Impreza ma na celu: 

●  podsumowanie dwóch edycji wycieczki do Paryża,  

●  popularyzowanie wiedzy z zakresu cywilizacji Francji,  

●  uwrażliwianie na piękno architektury i krajobrazu, 

●  promowanie działań kreatywnych wśród młodzieży gimnazjalnej.  

 

III. WARUNKI UCZESTNICTWA/ TERMINY 

 

Uczniowie mogą zgłaszać swój udział w  2 następujących kategoriach: 

 

● PHOTO „Paryża czar!” na najbardziej magiczne, klimatyczne zdjęcie z Paryża 

 

Wywołane zdjęcia (max. 3) w formacie 15x20 należy przynieść do biblioteki 
szkolnej  w terminie do 13 listopada 2015. Uczeń musi być jedynym autorem 
przekazanej fotografii.  Zdjęcia powinny być z roku 2015. Na odwrocie pracy 
należy przykleić karteczkę z następującymi informacjami: imię i nazwisko 
autora,  klasa,  mail kontaktowy. Prace  przechodzą na własność szkoły. 



 

 
● QUIZ „Czar par” sprawdzający wiedzę o zabytkach Paryża 
 
17 listopada 2015 (wtorek) na 7 godz. lekcyjnej w sali nr 3 uczestnicy, 
w grupach dwuosobowych, odpowiedzą na pytania komisji konkursowej. 
W komisji zasiądzie Barbara Radomska z biura podróży DREAM TOURS -
organizatorka i pilotka wycieczek do Paryża. Konkurs będzie przebiegał wg 
zasad popularnego teleturnieju Jeden z dziesięciu. Prosimy grupy dwuosobowe 
uczniów chętnych do udziału w zabawie o wpisywanie się na listę uczestników 
(do 13 listopada w bibliotece szkolnej). 
 
Lista zabytków na konkurs: katedra Notre-Dame, Panteon, Pałac Inwalidów, 
Dzielnica Łacińska, Ogrody Luksemburskie, Święta Kaplica, wieża Eiffla, Łuk 
Triumfalny, aleja Champs-Elysées, Luwr, Centrum Pompidou, muzeum d’Orsay 
(kolekcja impresjonistów) cmentarz Père Lachaise, dzielnica La Défense, 
dzielnica Montmartre, bazylika Sacré-Coeur oraz tematy : Krótko o początkach 
Paryża; Ślady Napoleona w Paryżu; Znani Polacy w Paryżu; Przebudowa Paryża 
za czasów barona Haussmanna; Łączenie „starego z nowym” za sprawą 
François Mittérand’a; Sekwana i najważniejsze mosty Paryża. 

 

VI. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU/  NAGRODY  

 

Oficjalne ogłoszenie laureatów konkursu w obu kategoriach oraz uroczyste 
wręczenie nagród odbędzie się 18 listopada 2015 na 5 godzinie lekcyjnej.  Ze 
zdjęć konkursowych zostanie utworzona wystawa pt. Paryża czar/ Charme de 
Paris, gdzie zostaną wyeksponowane zdjęcia laureatów. 

 

Nagrody zostaną przyznane za trzy pierwsze miejsca w każdej kategorii. Będą 
to DVD, słodycze, gadżety biura podróży DREAM TOURS. Dla zwycięzców w obu 
kategoriach - vouchery do francuskiej kawiarni BOULANGERIE oraz dodatkowo 
oceny celujące z historii (kat. QUIZ) lub plastyki/zajęć artystycznych (kat. 
PHOTO). 

 

 

 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU! 


