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Konkurs na blog „Krajobraz kulturowy, którego nie znacie” 

 
 Są miejsca, o których istnieniu wie niewielu - zapomniany cmentarzyk skryty wśród drzew, ruiny 
dworu, do których prowadzi stara aleja lipowa, most albo śluza porośnięta mchem. Są też obiekty, które 
ciągle mijamy, nie dostrzegając ich piękna - rozłożysty dąb chylący się nad przydrożnym krzyżem lub 
misterne zdobienia drewnianych okiennic w starym domu. Te miejsca i obiekty tworzą nasz krajobraz 
kulturowy i każde z nich opowiada pewną historię.  
 Czym jest bowiem krajobraz kulturowy? To krajobraz kształtowany od wieków przez jego 
mieszkańców. To krajobraz, w którym widoczna jest historia, kultura i tradycja. Na naszych terenach 
tworzy go charakterystyczna zabudowa wsi, domy z czerwonej cegły, dawne pałace i parki przypałacowe, 
obiekty sakralne i cmentarze ewangelickie, dworce, mosty, przydrożne aleje i krzyże – wszystko 
harmonijnie zgrane z rzeźbą terenu, jeziorami i lasami. Krajobraz kulturowy często zapomniany  
i niedoceniany ulega powolnemu niszczeniu. Odkryj jego uroki dla siebie i dla innych. Stwórz blog  
i podziel się swoimi przemyśleniami, obserwacjami i doświadczeniami.   
 Zainteresowanych tematem odsyłamy do lektury publikacji „Krajobraz kulturowy powiatu 
gołdapskiego” dostępnej do pobrania na stronie internetowej Domu Kultury w Gołdapi (bezpośredni link 
www.dkgoldap.fr.pl/publikacje/pliki/krajobraz.pdf). 
 
Regulamin konkursu  
1. Organizatorem konkursu jest Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej.  
2. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.  
3. Celem konkursu jest popularyzacja wiedzy o krajobrazie kulturowym powiatu gołdapskiego, 

uświadomienie wartości dziedzictwa kulturowego, poszerzenie wiedzy o historii i kulturze tych ziem 
oraz wypromowanie ciekawych miejsc i obiektów.  

4. Przedmiotem konkursu jest założenie i prowadzenie w internecie bloga poświęconego krajobrazowi 
kulturowemu powiatu gołdapskiego, ze szczególnym uwzględnianiem atrakcji lokalnych lub miejsc 
mało znanych. Blog powinien zawierać osobiste przemyślenia, doświadczenia i obserwacje.  

5. Blog może być prowadzony tylko przez 1 osobę.    
6. Blog ma zawierać od 10 do 15 postów. Każdy post ma być opatrzony datą.  
7. Do konkursu mogą przystąpić wyłącznie blogi założone po 1 października 2010 r.  
8. Ocenie podlegać będą treści zawarte w blogu do dnia 31 grudnia 2010 r.  
9. Komisja oceniać będzie: zgodność z tematem konkursu oraz treść i formę bloga.  Komisja będzie 

zwracać także uwagę na wartości informacyjno-edukacyjne bloga, kreatywność i zaangażowanie 
autora, różnorodność form przekazu informacji, zawarte przemyślenia, obserwacje, doświadczenia 
oraz przesłanie bloga.     

10. W przypadku czerpania do bloga grafiki lub tekstów z innych źródeł, konieczne jest podanie ich 
autora. 

11. Wypełniony i podpisany formularz zgłoszenia do konkursu należy dostarczyć pocztą, faxem lub 
jako skan za pomocą poczty e-mailowej najpóźniej 7 dni od dnia założenia blogu.  

12. W przypadku, gdy uczestnik jest osobą niepełnoletnią, przystąpienie do konkursu wymaga pisemnej 
zgody nauczyciela, rodzica lub opiekuna prawnego. 

13. Ogłoszenie wyników nastąpi najpóźniej do 14 stycznia 2011 r.  
14. Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Gołdapi, 

Wydawnictwa Publicat i Jacek Olesiejuk oraz Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej (odtwarzacz 
mp3, pendrive’y, akcesoria komputerowe, wydawnictwa książkowe).    

15. Po ogłoszeniu wyników zachęcamy do dalszego (pozakonkursowego) prowadzenia założonych 
blogów.  
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Formularz zgłoszenia do konkursu na blog  

„Krajobraz kulturowy, którego nie znacie” 

 

Adres www bloga (czytelnie): 

 
......................................................................................... 

 

Imię i nazwisko uczestnika ..................................................................... 

Klasa ..................... Szkoła............................................................................ 

Adres szkoły ................................................................................................ 

                    Adres e-mail uczestnika (nieobowiązkowo): ....................................... 

 

Oświadczam, że zapoznałam się z regulaminem konkursu i go akceptuję. Wyrażam zgodę na 
przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby w/w konkursu. 
Zgadzam się również na podanie do publicznej wiadomości adresu bloga oraz mojego imienia i 
nazwiska w przypadku, gdy zostanę laureatem konkursu. 

 
        Data ................................                        Podpis uczestnika ...................................................... 

 

Oświadczenie opiekuna - w przypadku uczestnika niepełnoletniego  

Wyrażam zgodę na udział ww. uczestnika w konkursie na prowadzenie bloga „Krajobraz   
kulturowy, którego nie znacie”.  Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich 
danych osobowych na potrzeby w/w konkursu. Zgadzam się również na podanie do 
publicznej wiadomości mojego imienia i nazwiska jako opiekuna uczestnika konkursu.  

 

Imię i nazwisko opiekuna ............................................................ 

Telefon do opiekuna ...................................................................... 

Adres  e-mail  opiekuna  (nieobowiązkowo) ............................. 

 
        Data ................................                      Podpis opiekuna ............................................................. 

 
 

 


