
 

 

 

KONKURS org. przez SP w Tyczynie 

Cele konkursu: 

 Promocja zdrowego stylu życia  

 Wykorzystanie technologii mobilnego Internetu  

 Zdrowa rywalizacja 

 Poprawa zdrowia psychicznego uczniów 

 Poznanie uroków flory i fauny  swojej „Małej Ojczyzny” 

 Rozbudzenie zainteresowania pięknem przyrody 

Regulamin i zasady  konkursu: 

 Konkurs przeznaczony jest dla ucz. klas VI do VIII termin od 29.05.2021 do 21.06.2021r. 

 Za bezpieczeostwo podczas pieszych, czy rowerowych wędrówek odpowiada uczestnik ewentualnie rodzic 

 Każdy uczestnik otrzymuje nagrodę a ci co zdobędą najwięcej punktów specjalne wyróżnienie 

 W konkursie przyjmujemy   regulamin aplikacji „Traseo”:  https://www.traseo.pl/regulamin 

 Zalecane jest aby na wycieczkę zabierad podręczną apteczkę turystyczną 

 

Ustalenia konkursowe:            

 

1. Uczeo instaluje aplikacje „Traseo” na smartfonie pobierając ją ze sklepu Google Play. 

2. Loguje się do serwisu poprzez konto Google, co i jak w linku poniżej: 

https://drive.google.com/drive/folders/1OcgY-EKSwX_mIXGyZ11KNW5fmiGgot5s?usp=sharing 

3. Planuje spacer lub  wycieczkę po okolicy.  

4. Nagrywa i zapisuje trasę zdobywając punkty, robiąc w trakcie ewentualnie zdjęcia ( tylko nie sobie!). 

5. Aktywności podlegające ocenie to:  wędrówka piesza, nordic walking, bieganie, 

 jazda rowerem górskim, jazda rowerem szosowym ( Moto nie podlega ocenie!) 

6. Nie musi to byd ekstra wycieczka może to byd też codzienny spacer np. z pieskiem, 

 przejażdżka rowerowa, nawet tą samą trasą tylko trzeba to nagrywad w aplikacji, 

 wtedy zdobywamy punkty do weryfikacji aktywności fizycznej (może to byd nawet 

 codzienna droga pieszo - do autobusu lub szkoły zamiast podwożenia przez rodziców samochodem?).  

7. Uczniowie z największą liczbą punktów powinni udostępnid przynajmniej jedną trasę wycieczki! 

8. Skriny punktacji zdobytej przesyłamy do 21 czerwca 2021r. na adres: popiotr1@gmail.com 

9. Rozstrzygnięcie konkursu – ogłoszenie zwycięzców i nagrody na uroczystości zak. roku szk. 25.06.2021r. 

10. Przykładowy link udostępnienia trasy  z „Traseo” : ( 23 punkty) 

https://www.traseo.pl/trasa/trasa-23-05-2021-18-19-1 

11. Organizator będzie publikował wyniki na stronie szkoły po kolejnych tygodniach 
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Nie siedź w domu rusz przed siebie                                                         zobacz jaki piękny jest świat! 
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