
 

 

 
 

W związku z 50 rocznicą powstania Systemu Informacji Turystycznej w Polsce Polska 
Organizacja Turystyczna organizuje konkurs plastycznego „Mały informator” 

 
Regulamin konkursu plastycznego „Mały informator”. 

 
I. Organizatorzy konkursu 
Organizatorem konkursu jest Polska Organizacja Turystyczna. 
 
II. Cele konkursu 

1. Zainteresowanie dzieci swoim regionem, atrakcjami turystycznymi w najbliższej okolicy, 
poznawaniem historii swojego miasta, miejscowości, własnego regionu i Polski. 
 

2. Uczczenie 50 rocznicy powstania Systemu Informacji Turystycznej w Polsce. 
 
III. Zasięg konkursu 
Konkurs ma zasięg ogólnopolski. 
 
IV. Czas trwania 
Konkurs ma charakter jednorazowy i trwa do 21 czerwca 2013 r. 
 
V. Kategorie konkursu 
Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych – klasy I - III. 
 

VI. Warunki konkursu  
1. Dzieci przygotowują na konkurs rysunki o tematyce turystycznej, np. pracę informatorów w 

najbliższej placówce informacji turystycznej, przedstawiające obiekty zabytkowe i miejsca 
godne zwiedzenia. 
 

2. Prace mogą być przygotowywane dowolną techniką (np. rysunek, malarstwo, grafika) na 
arkuszach o formacie A-4. 
 

3. Prace mogą być indywidualne reprezentujące całą klasę lub zespołowe. 
 

4. Szkoła wybiera tylko jedną pracę i przesyła na adres:  
Polska Organizacja Turystyczna, ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa z dopiskiem – 
Konkurs plastyczny „Mały informator”. Do pracy prosimy załączyć wypełniony i podpisany 
Załącznik nr 1 do regulaminu podpisany przez Dyrektora szkoły i Wychowawcę klasy 

 
5. Wymagane jest załączenie do zgłoszenia oświadczenie opiekunów prawnych uczestników 

konkursu o zgodzie na przetwarzanie przez organizatorów konkursu danych osobowych 
oraz o udzieleniu licencji (Załącznik nr 1 do regulaminu). 

 

6. Prace i dokumenty przesłane na konkurs nie będą zwracane. 
 
 

 



 

 

 

 

VII. Termin nadsyłania prac konkursowych 
Nieprzekraczalnym terminem nadsyłania prac jest 14 czerwca 2013 r. 
(jest to data wpłynięcia prac do organizatora konkursu). 
 
VIII. Kapituła i nagrody 

1. Konkurs odbywać się będzie w dwóch etapach: 
– szkolnym – wyboru pracy dokonuje Kapituła szkolna. 
– ogólnopolskim – wybór najlepszej pracy dokonuje Kapituła powołana przez Polską 
Organizację Turystyczną. 
 

2. Nagrodami w konkursie są: 
 
Jedna nagroda zbiorowa dla całej klasy – jednodniowa wycieczka autokarowa po regionie z 
przewodnikiem.  
Szkoła bierze na siebie ubezpieczenie i zagwarantuje opiekunów wycieczki, resztę kosztów 
pokrywają organizatorzy. 
 
Trzy nagrody indywidualne: 
  I miejsce – tablet 
 II miejsce – czytnik e-book 
III miejsce – lornetka. 
Nagrody finansuje organizator. 
 

3. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na łamach m.in. „Aktualności Turystycznych” oraz 
wykaz laureatów zostanie zamieszczony na stronie internetowej www.pot.gov.pl. 

 
4. Ogłoszenie wyników odbędzie się 21 czerwca 2013 r.  

 
IX. Sprawy organizacyjne Konkursu prowadzi 
Sekretariat Konkursu znajduje się w Polskiej Organizacji Turystycznej, 00-613 Warszawa, ul. 
Chałubińskiego 8, tel. /22/ 5367067, fax. /22/ 5367004. 

 
 
Patronat Honorowy: 

 
              Katarzyna Sobierajska  

                   Podsekretarz Stanu 
         w Ministerstwie Sportu i Turystyki 

    Krystyna Szumilas 

 

 

    
 


