Regulamin konkursu „Przewodnik Roku. Kielce – krok po kroku.” dla uczniów szkół
podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na konspekt/scenariusz wycieczki
po Kielcach.

§1
1. Organizatorem Konkursu jest Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze Oddział
Świętokrzyski w Kielcach, zwane dalej Organizatorem.
2. Partnerami Konkursu są:
a. Urząd Miasta Kielce Wydział Edukacji, Kultury i Sportu
b. Muzeum Historii Kielc
c. Radio Kielce
2. Przedmiotem Konkursu jest scenariusz (konspekt) wycieczki po mieście Kielce zwany
dalej Scenariuszem.
§2
Celem Konkursu jest promowanie walorów turystyczno-krajoznawczych miasta Kielce oraz
aktywizacja i edukacja młodzieży szkolnej.
§3
1. Konkurs jest organizowany dla indywidualnych uczniów szkół podstawowych,
gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych w Polsce, zwanych dalej Uczestnikami.
2. Każdy z Uczestników konkursu może nadesłać tylko jeden Scenariusz.
§4
1. Scenariusz/konspekt wycieczki można nadsyłać do 30 sierpnia 2015 r. w następujących
formach:
a. w formie wydruku i zapisu elektronicznego na opisanej płycie CD, na adres: PTTK
Oddział Świętokrzyski w Kielcach, ul. Sienkiewicza 29 (decyduje data stempla
pocztowego, na kopercie prosimy umieścić dopisek „Konkurs 2015”),
b. drogą mailową na adres biuro@pttkkielce.pl z dopiskiem „konkurs 2015”
2. Przesyłane prace powinny być zaopatrzone w dane Uczestnika (imię, nazwisko, dokładny
adres, numer telefonu kontaktowego, nazwa, adres i dane kontaktowe szkoły)
3. Oceny nadesłanych prac dokona komisja powołana przez Organizatora.
4. Rozstrzygnięcie Konkursu oraz ogłoszenie wyników nastąpi do dnia 15 września 2015 r.
Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Organizatora: www.pttkkielce.pl
oraz na dedykowanym profilu na platformie facebook.
5. Zwycięzcy zostaną poinformowani o wynikach konkursu drogą mailową i pisemną.
6. Uroczyste wręczenie nagród nastąpi do końca 2015 r. w miejscu wskazanym przez
Organizatora.
§5
1. Zgłoszony do konkursu Scenariusz nie może być wcześniej nigdzie publikowany.
Zgłaszający Uczestnik musi być autorem Scenariusza.

2. Scenariusz wycieczki powinien być dopasowany do czterogodzinnej wycieczki po Kielcach
dla maksymalnie 50 osób.
§6
1. Spośród nadesłanych Scenariuszy, komisja Konkursowa wyłoni 3 najlepsze prace
konkursowe.
2. Laureatom zostaną przyznane trzy nagrody:
- I Nagroda: tytuł „Młodzieżowego Przewodnika Roku” i wycieczkę autokarową do Kielc
(jednodniową, z biletami wstępu, posiłkiem i ubezpieczeniem NNW dla max. 50 osób).
- II i III Nagroda: nagrody rzeczowe i dyplomy indywidualne dla autorów Scenariuszy.
3. Organizator dopuszcza możliwość ufundowania dodatkowych nagród i wyróżnień dla
uczestników Konkursu.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej publikacji nagrodzonych Scenariuszy i
wykorzystania ich do wszelkich działań – w tym do przeprowadzenia wycieczek wg
Scenariusza lub jego części.
§7
1. Dodatkowych informacji o konkursie udziela Pani Beata Milewicz – Kierownik Biura
PTTK Oddział Świętokrzyski w Kielcach; tel. 41 344 77 43, 530 650 079
e-mail: biuro@pttkkielce.pl
2. Przystępując do konkursu Uczestnik akceptuje postanowienia powyższego Regulaminu.
Przesłanie zgłoszenia jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.
Kielce, dn. 8 czerwca 2015r.

