
 

Szanowna Pani Dyrektor, Szanowny Panie Dyrektorze! 

Nauczyciele geografii i historii! Wychowawcy klas! Drodzy Uczniowie! 

Uprzejmie informuję o możliwości zgłaszania udziału szkoły w dorocznych konkursach 

powiatowych. Jednocześnie serdecznie zapraszam uczniów Waszej Szkoły do uczestnictwa. 

Dla zwycięzców i laureatów przewidujemy cenne nagrody. 

Patronat nad konkursami sprawują Prezydent Miasta Konina oraz Starosta Koniński. 

1) XII edycja Powiatowego Konkursu Wiedzy o Koninie i regionie „Poznaj lepiej swoją 

okolicę” 

Celem konkursu jest zwrócić uwagę na atrakcyjność i walory turystyczne Konina i powiatu 

konińskiego oraz zainteresować młodzież najbliższą okolicą i zachęcić do poznawania 

ciekawych miejsc i zakątków naszego regionu. W tym roku temat wiodący Konkursu brzmi: 

„Mało znane, ale atrakcyjne i ciekawe miejsca miasta Konina i regionu konińskiego”. 

Najważniejsze terminy: 

1. Zgłoszenie szkoły – do 25 marca 2022 r. (druk zgłoszenia - 1A) 

2. Eliminacje szkolne – do 5 kwietnia 2022 r. 

3. Etap powiatowy – 13 kwietnia 2022 r.  (w ramach Drzwi Otwartych ZS CKU) 

4. Zawody finałowe (dla 10 najlepszych) – 10 czerwca 2022 r. 

2) X edycja Powiatowego Konkursu „Pokaż piękno swojej okolicy” na nagranie filmu, 

przygotowanie prezentacji multimedialnej lub opracowanie przewodnika turystycznego. 

Konkurs ma na celu zachęcić młodzież do przedstawienia ciekawych, a mało znanych 

zakątków swojej najbliższej okolicy. 

Najważniejsze terminy: 

1. Zgłoszenie szkoły – do 31 marca 2022 r. (druk zgłoszenia – 2A) 

2. Nadsyłanie prac konkursowych – do 29 kwietnia 2022 r. 

3. Ogłoszenie wyników – 31 maja 2022 r. 

4. Wręczenie dyplomów i nagród – 10 czerwca 2022 r. 

Szczegółowe informacje, regulaminy, druki zgłoszenia i zasady przeprowadzania w/w 

konkursów są dostępne na naszej stronie internetowej: www.zscku.konin.pl w zakładce 

Olimpiady i Konkursy. 

Konkursy organizowane są we współpracy z Lokalną Organizacją Turystyczną „Marina” oraz 

PTTK Oddział w Koninie. Pomoc w organizacji konkursów oferują także przedsiębiorstwa, 

instytucje i organizacje naszego regionu, które fundują cenne nagrody i upominki. 

Podobnie jak w latach ubiegłych liczymy na szerokie zainteresowanie tymi konkursami 

uczniów szkół z terenu miasta Konina, jak również z całego regionu konińskiego. 

Prosimy o zachęcenie młodzieży do udziału oraz przekazanie informacji wychowawcom, 

pedagogom i nauczycielom geografii, historii. 

Na najlepszych uczestników czekają atrakcyjne nagrody, upominki i dyplomy. 

Kontakt: tel/fax 63 242 89 43,  

e-mail: sekretariat@zscku.konin.pl  

Organizatorzy: 

Marta Juszczak-Piguła – e-mail: marta.juszczak-pigula@zscku.konin.pl  

Jan Wawrzyniak – e-mail: jan.wawrzyniak@zscku.konin.pl  

 

Z serdecznymi pozdrowieniami i wyrazami szacunku 

Dyrektor Zespołu Szkół CKU w Koninie 

mgr Ewa Dąbrowska 
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