
ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH 

W SŁUPSKU 

UL. PRZEMYSLOWA 100, 76-200 SŁUPSK 

tel./fax +48 59 840 06 66 

kontakt@szkoly-slupsk.pl 

www.szkoly-slupsk.pl 

 

Regulamin szkolnego konkursu z okazji Światowego Dnia Turystyki 

 

1. Konkurs skierowany jest do uczniów kształcących się w zawodzie technik hotelarstwa klasa 1,2,3 

oraz 4.  

2. Cele konkursu: 

• Rozwijanie wśród młodzieży zainteresowań hotelarstwem oraz turystyką. 

• Pobudzanie ambicji zawodowych uczniów klas hotelarskich. 

• Rozwijanie wśród uczniów zainteresowań geografią i aktywnymi formami wypoczynku. 

• Umożliwienie  współzawodnictwa wśród uczniów w celu  rozwijania swoich uzdolnień i 

zainteresowań. 

• Poszerzanie wiedzy uczniów o walorach turystycznych regionu.  

• Kształtowanie umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy. 

3. Inicjatorkami konkursu w szkole są nauczycielki przedmiotów hotelarskich Pani Justyna Piechowska 

oraz Pani Aleksandra Anuszewska. 

4. Zasady konkursu: 

 Konkurs składa się z II dwóch odrębnych konkurencji: 

I – Test wiedzy o turystyce. 

II – Plakat  o wybranej atrakcji turystycznej regionu w mieście Słupsk i gminach 

ościennych.  

Uczniowie zgłaszają inicjatorkom konkursu chęć udziału w I lub w II konkurencji. Możliwe jest również 

zgłoszenie udziału w obu konkurencjach do dnia 22 września 2021 r.  

I – Test wiedzy o turystyce 

• Materiały konkursowe do I konkurencji opracowują inicjatorki konkursu. 

• I konkurencja konkursu polega na wypełnieniu testu. Zagadnienia testu odnoszą się do 

tematyki konkursu. 

• Test składa się z 20 pytań. Maksymalny czas na wypełnienie testu wynosi 30 minut. 

• Test przeprowadzają organizatorzy Konkursu.  



• Uczestnicy wypełniają test samodzielnie, zaznaczając jedną prawidłową odpowiedź.  

• W czasie trwania konkursu uczestnicy nie mogą korzystać z pomocy naukowych, 

elektronicznego sprzętu służącego do gromadzenia lub przekazywania danych. 

• Organizatorzy konkursu podają wyniki testów najpóźniej dzień po jego zakończeniu na 

Librusie oraz na mediach społecznościowych szkoły.  

• Test odbędzie się w Światowy Dzień turystyki tj. 27 września 2021 r. o wyznaczonej przez 

inicjatorki godzinie.  

• Laureatami tej części konkursu zostaną 3 osoby, które zdobyły największą liczbę punktów. 

 

 II - Plakat  o wybranej atrakcji turystycznej regionu w mieście Słupsk  

i gminach ościennych. 

• Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest oddanie plakatu o wybranej atrakcji 

turystycznej regionu w mieście Słupsk i gminach ościennych do dnia 24 września 2021 r.  

• Technika wykonania pracy dowolna. Format plakatu minimum A3.  

• Podpisane prace należy przynieść do biblioteki szkolnej do P. Justyny Piechowskiej. 

• Plakaty mogą przygotowywać zespoły maksymalnie składające się z dwóch osób.  

• Plakaty wykonane zespołowo będą oceniane na takich samych zasadach co plakaty 

wykonane samodzielnie.  

• Przekazane prace posłużą organizatorom do stworzenia wystawy.  

• Laureatami tej części konkursu zostanie zespół lub osoba, która zgromadziła największą 

liczbę punktów w ogólnym głosowaniu.  

 

5. Na uczestników konkursu czekają dyplomy, a dla zwycięzców dodatkowo atrakcyjne nagrody  

i możliwość otrzymania oceny celującej z wybranego przez siebie przedmiotu zawodowego z wagą 

10.  

 


