
REGULAMIN KONKURSU 

,,Walory kulturowe i krajoznawcze Województwa Łódzkiego”  

(2017 rok) 

I. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych  

i ponadgimnazjalnych oraz osób dorosłych uczestniczących w „XXXVIII 

Wojewódzkim Rajdzie Rowerowym”.  

  

II. Konkurs odbędzie się na Rynku w Wieruszowie w dniu 10 czerwca 2017 r. po 

zakończeniu „XXXVIII Wojewódzkiego Rajdu Rowerowego”.  

 

III. Cele konkursu: 

 popularyzowanie wiedzy o walorach kulturowo-przyrodniczych Województwa 

Łódzkiego, 

 propagowanie zasad ochrony przyrody i dóbr kultury, 

 popularyzowanie specyficznych cech poszczególnych regionów Województw 

Łódzkiego, 

 stworzenie uczestnikom warunków czynnego wypoczynku i rekreacji, 

 pobudzenie uczestników do poznawania własnego regionu, dostrzegania piękna 

przyrody; 

 ukazanie uczestnikom konieczności ochrony Doliny Prosny i zasobów 

przyrodniczych tam występujących; 

 podniesienie wiedzy na temat otaczającej nas przyrody, a zwłaszcza znajomości 

rodzimej flory: drzew i krzewów; 

 poznanie najważniejszych i najciekawszych walorów przyrodniczych województwa 

łódzkiego; 

 zapoznanie się z podstawowymi zabytkami województwa łódzkiego; 

 poznanie możliwości uprawiania czynnej turystyki na terenie gmin należących do 

obszaru „Między Prosną a Wartą” w tym promocja lokalnych produktów 

turystycznych; 

 rozpowszechnianie wiedzy o powiecie wieruszowskim oraz lokalnej grupie 

działania   wśród   uczestników konkursu.  

 

IV. Podstawą uczestnictwa w konkursie jest złożenie Karty zgłoszenia uczestnictwa  

w konkursie „Walory przyrodnicze i kulturowe województwa łódzkiego” na adres: 

„Między Prosną a Wartą” – Lokalna Grupa Działania, ul. Rynek 1-7 pok. 26 lub 26A, 

98-400 Wieruszów.  

 

Dla każdej podkategorii wiekowej należy złożyć oddzielne 

zgłoszenie. 

Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 2 czerwca 2017 r.   
 

V.  Konkurs przeprowadzony zostanie w 3 kategoriach wiekowych:  

 uczniowie szkół podstawowych, 

 uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, 

 osoby dorosłe. 

 

VI. Zasady: 

 

1) Uczestnik może startować tylko w jednej podkategorii wiekowej. 



2) Uczestnicy konkursu rozwiązują test (pytania zamknięte i otwarte). 

3) Wygrywa zawodnik, który zdobędzie największą liczbę punktów. 

4) Zagadnienia dotyczące konkursu: 

a. Znajomość rodzimych drzew i krzewów (ich rozpoznawanie i biologia), 

b. Najważniejsze zabytki kulturowe województwa  łódzkiego, 

c. Osobliwości i ciekawostki przyrodnicze województwa łódzkiego, 

d. Zasoby przyrodnicze, ich ochrona w Dolinie Prosny, ze szczególnym 

uwzględnieniem powiatu wieruszowskiego, 

e. Możliwości uprawiania czynnej turystyki na terenie województwa łódzkiego 

z uwzględnieniem produktów turystycznych ze szczególnym uwzględnieniem 

powiatu wieruszowskiego. 

f. Informacje o organizatorach konkursu. 

 

5) Literatura: 

 

a. Jean-Denis Godet, Przewodnik do rozpoznawania drzew i krzewów, Warszawa;  

b. lub inny przewodnik, leksykon, atlas do rozpoznawania drzew oraz Zawada 

Lila i Piotr, Drzewa i krzewy Gminy Bolesławiec, Żdżary, październik 2004; 

c. Jerzy Maciejewski, Nad Prosną i Niesobią. Rękodzielnia historii prawdziwych 

Wieruszów, [2009]; 

d. Jerzy Maciejewski, Z Paulinami przez wieki Wieruszów … Rękodzielnia 

historii prawdziwych Wieruszów; 

e. Jerzy Maciejewski, Almanach Ziemi Wieruszowskiej; 

f. Maciej Kronenberg i in., Województwo w sercu Polski. 500 zagadek 

turystyczno-krajoznawczych o Łodzi i regionie łódzkim, Łódź 2005;  

g. Pomniki Przyrody Powiatu Wieruszowskiego – katalog, Wieruszów [2003]; 

h. Powiat Wieruszowski. Walory przyrodnicze, Wieruszów [2004]; 

i. Powiat wieruszowski, przewodnik turystyczny, Wieruszów [2005]; 

j.  Powiat Wieruszowski [folder i mapa], Wieruszów [2001]; 

k. Informator turystyczny województwa łódzkiego 2008 oraz strony internetowe: 

http://www.rotwl.pl, http://www.ziemialodzka.pl, http://www.powiat-

wieruszow.pl, http://lgd-wieruszow.pl.  

 

VII. Jury  

 

 Komisja sędziowska, składająca się z min. 2 członków + 

przewodniczącego powołana z personelu biura „XXXVIII  Wojewódzkiego 

Rajdu Rowerowego”. 

 Za zajęcie pięciu pierwszych miejsc w każdej kategorii wiekowej 

przewidziane zostały atrakcyjne nagrody. 

 W razie równej liczby punktów, komisja zadaje uczestnikom dodatkowe 

pytania z zakresu określonego w punkcie VI.4.  

 

VIII. Uwagi organizacyjne 

 Dojazd uczestników – na koszt własny. 

 Więcej informacji na stronie internetowej „Między Prosną a Wartą” – 

Lokalna Grupa działania  www.lgd-wieruszow.pl  

      lub pod nr tel. 601 861 060,  601 616 560,  62 78 13 929, 62 78 13 928. 

 

 

WSZYSTKIM UCZESTNIKOM ŻYCZYMY POWODZENIA! 
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