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§ 1
ZAŁOŻENIA OGÓLNE I CELE KONKURSU

1. Konkurs organizowany jest w ramach Projektu pt. Geogra�czno-polityczny atlas Polski. Polska w świecie współczesnym: 
Perspektywa 2022, realizowanego w Zakładzie Geogra�i Politycznej i Historycznej Wydziału Geogra�i i Studiów 
Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, �nansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
w ramach  Programu  Wieloletniego  NIEPODLEGŁA  na  lata 2017–2022. 
2. Organizatorem konkursu jest Zespół Projektu.
3. Konkurs skierowany jest do uczniów VII i VIII klas szkół podstawowych, a także uczniów liceów ogólnokształcących oraz 
techników, którzy wykazują się szczególnym zainteresowaniem geogra�ą polityczną i historyczną. 
4. W konkursie mogą także uczestniczyć członkowie zespołów pozaszkolnych, w szczególności drużyn harcerskich, szkolnych 
kół naukowych,  kół  młodzieżowych  przy  domach  kultury.
5. Cele konkursu: 

1) poszerzenie i pogłębienie  wiedzy uczniów o Polsce w zakresie geogra�i politycznej i historycznej;
2) rozbudzenie zainteresowania historią lokalną;
3) kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich;
4) uświadomienie uczniom konieczności troski o przestrzeń publiczną jako dobro wspólne;
5) rozpoznanie politycznych elementów przestrzeni publicznej w najbliższym otoczeniu szkoły lub w swojej rodzinnej 
miejscowości;
6) doskonalenie umiejętności geogra�cznych, w tym korzystania z różnorodnych źródeł informacji geogra�cznej; 
7) aktywizacja i zachęcenie uczniów i nauczycieli do wychodzenia poza mury szkoły oraz przeciwdziałanie hipokinezji.

6. Podstawą merytoryczną do opracowania planu wycieczki są: I wydanie „Geogra�czno-politycznego atlasu Polski. Polska 
w świecie współczesnym”, materiały edukacyjne dostępne na stronie internetowej Projektu (http://atlas2022.uw.edu.pl/
materialy-edukacyjne https://www.facebook.com/ATLAS2022UW) oraz jego pro�lu na Facebooku ( ), w szczególności 
Scenariusze nr  9  i  10  dostępne  pod  linkiem: . http://atlas2022.uw.edu.pl/materialy-edukacyjne/scenariusze-lekcji
7. Udział w konkursie jest bezpłatny. 
8. Organizator nie zwraca uczestnikom oraz ich nauczycielom, jak również osobom, o których mowa w ust. 4 i ich opiekunom 
merytorycznym kosztów poniesionych w trakcie przygotowywania prac konkursowych, w tym wykonania posterów, oraz nie 
ponosi odpowiedzialności za ich bezpieczeństwo i zdrowie. Powyższe zastrzeżenia dotyczą także dojazdu i udziału 
w uroczystej gali, o której mowa w § 3 ust. 5 regulaminu.
9. Udział uczniów w konkursie jest dobrowolny.
10.  Przystąpienie do Konkursu oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.

§2
SZCZEGÓŁOWE ZASADY KONKURSU

1. Prace mogą być wykonywane samodzielnie lub w dwuosobowych zespołach. 
2. Osoba lub zespół mogą przesłać tylko jedną pracę konkursową. 
3. Każda nadesłana praca powinna być wykonana pod opieką wybranego nauczyciela lub innego opiekuna merytorycznego 
sprawującego pieczę nad uczestnikiem/zespołem pozaszkolnym.
4. Zadaniem konkursowym jest przygotowanie projektu oraz realizacja na jego podstawie 45-minutowej wycieczki 
o tematyce politycznogeogra�cznej w sąsiedztwie szkoły lub w rodzinnej miejscowości uczestnika/uczestników. Dopuszcza 
się przygotowanie pracy konkursowej w miejscowości będącej siedzibą gminy lub w stolicy powiatu, w których 

http://atlas2022.uw.edu.pl/materialy-edukacyjne
http://atlas2022.uw.edu.pl/materialy-edukacyjne
https://www.facebook.com/ATLAS2022UW
http://atlas2022.uw.edu.pl/materialy-edukacyjne/scenariusze-lekcji
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zlokalizowana jest szkoła lub rodzinna miejscowość uczestnika/uczestników.
5. Każdy uczestnik/zespół opracowuje projekt wycieczki służącej poznaniu geogra�czno-politycznych elementów 
przestrzeni publicznej, w szczególności związanych z nazwami ulic, pomnikami, dziełami architektury, elementami układu 
urbanistycznego itd. 
6. Projekt wycieczki powinien zawierać mapę z naniesioną trasą wycieczki oraz zaznaczonymi zaplanowanymi do 
odwiedzenia obiektami. Mapie powinna towarzyszyć krótka charakterystyka obiektów, w tym odnosząca się do ich historii 
i uwarunkowań politycznych  (sugerowane jest wykorzystanie podkładów z serwisu Google Maps/Google Earth Pro lub 
OpenStreetMap).
7. Na podstawie projektu musi zostać zrealizowana wycieczka wzdłuż wyznaczonej trasy i w jej trakcie musi zostać 
zgromadzona dokumentacja fotogra�czna. 
8. Praca nadesłana do konkurs powinna mieć formę posteru zawierającego:

1) tytuł  proponowanej  wycieczki,
2) miejscowość  i  datę  wykonania,
3) imię  i  nazwisko  autora/autorów,
4) nazwę  i  adres  szkoły  albo  zespołu  pozaszkolnego
5) imię  i  nazwisko  nauczyciela  albo  opiekuna  merytorycznego,
6) zwięzły  opis  tematyki  wycieczki,
7) mapę  przedstawiającą  trasę  wycieczki  wraz  z  lokalizacją  odwiedzonych  obiektów,
8) krótką  charakterystykę  tych  obiektów,
9) rezultaty  i  wnioski  płynące  z  wycieczki,
10) fotorelację,
11) listę  wykorzystanej  literatury.

9. Wszystkie fotogra�e, mapy oraz załączone ryciny powinny być opatrzone stosownymi podpisami i źródłami, a cała praca – 
bibliogra�ą. Ich wykorzystanie w pracy konkursowej musi respektować przepisy o ochronnie danych osobowych, w tym 
wizerunku (RODO *) oraz prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1191) . 
10. Projekt wycieczki oraz poster musi być oryginalny, wykonany specjalnie na potrzeby konkursu.
11. Postery należy przygotować w wersji elektronicznej w formacie .pdf  i  .jpg. Powierzchnia posteru powinna odpowiadać 
plakatowi o formacie A1 lub A2.
12. Postery konkursowe wraz z dokumentacją w wersji elektronicznej nauczyciel/opiekun uczestnika/zespołu wysyła na 
adres  w tytule maila podając:konkurs.atlas2022@uw.edu.pl
ATLAS 2022 – KONKURS – MIEJSCOWOŚĆ – NAZWA SZKOŁY.  Odpowiednio stosuje się to do zespołów pozaszkolnych.
13. Do każdego zgłoszenia nauczyciel/opiekun uczestnika/zespołu dołącza wypełniony, podpisany i zeskanowany formularz 
zgłoszeniowy, którego wzór dostępny jest na stronie internetowej ( ) zawierający następujące http://atlas2022@uw.edu.pl/
oświadczenia/zgody/umowy:

1) zgoda Rodzica/prawnego opiekuna uczestnika niepełnoletniego,
2) umowa dot. przekazania praw autorskich do posterów konkursowych,
3) zgoda na wykorzystanie wizerunku,
4) oświadczenie o zaakceptowaniu Regulaminu konkursu,
5) informacja o przetwarzaniu danych osobowych.

*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

http://konkurs.atlas2022@uw.edu.pl
http://(http://atlas2022@uw.edu.pl/
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14. W przypadku zespołów dwuosobowych, formularz zgłoszeniowy wypełnia każdy z uczestników.
15. Prace należy nadesłać do 30 września 2022 r.
16. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 30 października 2022 r.
17. Konkurs rozstrzyga Komisja Konkursowa kierując się walorami merytorycznymi i estetycznymi prac, przydzielając każdej 
pracy za walory merytoryczne i estetyczne punkty, odpowiednio w skali 0–10. W sumie członek Komisji Konkursowej 
pojedynczej pracy może przyznać od 0 do 20 punktów.
18. Regulamin konkursu i skład Komisji Konkursowej zostaną ogłoszone na stronie internetowej Projektu: 
http://atlas2022.uw.edu.pl/ w terminie do 30 maja 2022 r.
19. Zespół Projektowy zorganizuje webinarium dla uczestników konkursu poświęcone wyjaśnieniu regulaminu konkursu 
i wykonaniu pracy konkursowej. Termin webinarium zostanie ogłoszony na pro�lu Facebookowym Projektu 
( ).https://www.facebook.com/ATLAS2022UW

§ 3
NAGRODY

1. Za zajęcie I, II oraz III miejsca dla każdego z członków zespołów oraz indywidualnych uczestników konkursu przewidziane 
są nagrody rzeczowe o łącznej wartości nie przekraczającej 2000 zł, których fundatorem będzie Biuro Programu 
NIEPODLEGŁA.  Organizator  dopuszcza  przyznawanie wyróżnień.
2. Możliwe jest przyznanie dodatkowych nagród przez Patronów Honorowych, nieujętych w niniejszym regulaminie, którzy 
będą pozyskiwani w trakcie Konkursu. Patroni Honorowi będą przyznawać nagrody i wyróżnienia według własnych 
kryteriów  i  niezależnie  od  rozstrzygnięć  Komisji  Konkursowej.
3. Możliwe jest przyznanie dodatkowych nagród przez Sponsorów, nieujętych w niniejszym regulaminie, którzy będą 
pozyskiwani w trakcie Konkursu. Sponsorzy będą przyznawać nagrody i wyróżnienia wg własnych kryteriów i niezależnie od 
rozstrzygnięć Komisji Konkursowej.
4.  Najlepsze prace  zostaną opublikowane na stronie internetowej Projektu.
5. Nagrody zostaną wręczone Zwycięzcom w trakcie gali II wydania „Geogra�czno-politycznego atlasu Polski. Polska 
w świecie współczesnym: Perspektywa 2022” w Warszawie lub w przypadku przedłużających się obostrzeń epidemicznych – 
zostaną wysłane drogą pocztową na wskazany adres.
6.  Wybór prac dokonany przez Komisję Konkursową jest ostateczny i wiążący i nie podlega procedurze odwoławczej.

http://atlas2022.uw.edu.pl/
https://www.facebook.com/ATLAS2022UW

