
Załącznik nr 4 do regulaminu  
dotyczący projektu   „WYJDŹ Z DOMU I POZNAJ ŚWIAT” - wycieczka turystyczno-rekreacyjna dla osób niepełnosprawnych 

 
 

KONKURS WIEDZY O ZWIEDZANYCH MIEJSCACH   
 

 

Organizator ; Stowarzyszenie NEURON Pomocy Dzieciom i Osobom Niepełnosprawnym 

                        ul. 3 Maja 12  41-300 Dąbrowa Górnicza 
 

Cel konkursu : aktywne uczestnictwo w trakcie zwiedzania oraz popularyzacja i rozpowszechnianie wiedzy     

                          o zwiedzanym regionie. 
 

Szczegółowy zakres tematyczny : ogólna wiedza z geografii, historii, topografii, szlaków turystycznych,  
                                                           kultury, obyczajów zwiedzanego regionu 
 

 
REGULAMIN KONKURSU : 

 
Warunki uczestnictwa : 
 

1. Konkurs przeznaczony jest dla uczestników przedmiotowej wycieczki turystyczno-rekreacyjnej dla 
osób niepełnosprawnych 

2. Każda grupa uczestników (z danego województwa) może wystawić maksymalnie 3 osoby 
 

Przebieg konkursu : 
 

1. konkurs odbędzie się w trzecim dniu imprezy podczas imprezy integracyjnej 
2. konkurs będzie miał formę testu z pytań otwartych 
3. czas na odpowiedź maksymalnie – 2min. 
4. W przypadku równej ilości punktów, umożliwiając precyzyjne ustalenie kolejności na 

poszczególnych  miejscach przeprowadzona zostanie dogrywka w postaci dodatkowych pytań. 
5. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwać będzie jury złożone z przewodników, organizatora 

oraz po jednym z przedstawicieli poszczególnych województw. 
 

Nagrody 
 

1. Nagrody indywidualne dla 3 osób z najlepszymi wynikami. 
2. Nagrody – wyróżnienia dla 4 osób w kolejności zdobytych punktów 
3. Nagroda  dla najlepszego zespołu (najwyższa suma zdobytych punktów) 

 

Przedmiotowy konkurs jest organizowany w trakcie wycieczki turystyczno – rekreacyjnej z cyklu  WIJDŹ Z 
DOMU  I  POZNAJ  ŚWIAT organizowanej w ramach konkursu PFRON „SAMODZIELNI  I  SKUTECZNI” w 
formie wsparcia nr 4/2017 na podstawie art.11;13 ustawy o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie w związku z art.36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych. 

 
Impreza dofinansowana ze środków :  

 

 

 

na podstawie zlecenia realizacji projektu dotyczącego kierunku pomocy 3: 

wzrost aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia, 

obejmującego następujące zadanie :Organizowanie lokalnych, regionalnych i 

ogólnopolskich imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych 

dla osób niepełnosprawnych wspierających ich aktywność w tych dziedzinach: 

„WYJDŻ Z DOMU I POZNAJ ŚWIAT- wycieczka turystyczno-rekreacyjna dla 

osób niepełnosprawnych”- umowa nr ZZO/000137/12/D 

 

 Stowarzyszenie NEURON Pomocy Dzieciom i Osobom Niepełnosprawnym 

ul. 3 Maja 12   41-300 Dąbrowa Górnicza  

w ramach środków własnych 


