REGULAMIN IV TURNIEJU WIEDZY REGIONALNEJ
” Nasza MAŁA OJCZYZNA - Choroszcz i okolice”
Organizator
§ 1.
Organizatorem konkursu jest Publiczne Gimnazjum im. Ks. Kardynała Stefana
Wyszyńskiego

w

Choroszczy,

ul.

Powstania

Styczniowego

26

A.

Osobami

odpowiedzialnymi za organizację i przebieg konkursu są: Ewa Zalewska i Anna
Kozłowska.

Cele turnieju
§ 2.
1. Zainteresowanie uczniów historią i teraźniejszością Choroszczy i okolic,
2. Upowszechnienie wiedzy dotyczącej gminy Choroszcz.
3. Kształtowanie poczucia tożsamości regionalnej i emocjonalnego związku z rodzinnym
regionem z-„małą Ojczyzną”.
4. Kształtowanie szacunku wobec dorobku przeszłych pokoleń wraz z potrzebą ochrony
tradycji.
5. Uświadamianie, że znajomość historii pozwala lepiej zrozumieć współczesny świat.
6. Rozbudzenie

aktywności

historycznej

uczniów

oraz

zmobilizowanie

ich

do ustawicznego samokształcenia.
7. Wspólna zabawa oraz nauka pozytywnej rywalizacji.

Forma konkursu
§ 3.
1. Konkurs składa się z dwóch etapów:
1) I etap, w którym biorą udział dwuosobowe drużyny reprezentujące wszystkie
klasy 1-3 gimnazjum oraz VI klasy szkoły podstawowej,

ma formę testu

składającego się z 20 pytań jednokrotnego wyboru. Na jego rozwiązanie

uczniowie mają 40 minut. Do II etapu przechodzi 5 drużyn z najwyższą
punktacją.
2) II etap ma formę turnieju, składającego się z

7 rund, podczas których

uczestnicy wykazują się wiedzą, wykonaniem prezentacji na określony przez
organizatorów temat. Odpowiadają na pytania i rozwiązują zadania w obecności
członków jury.
2. Zadania konkursowe ocenia Komisja Szkolna Konkursowa, w skład której wchodzi
przedstawiciel dyrekcji szkoły oraz

nauczycieli. W pracach komisji może

uczestniczyć również reprezentant organizatora konkursu.
3. Zadania konkursowe obejmują znajomość historii, tradycji, zabytków

kultury

materialnej, pomników przyrody, instytucji gminy Choroszcz.

Miejsce realizacji konkursu

§ 4.
1. Konkurs odbędzie się w maju i czerwcu 2017 roku:
1) I etap konkursu - 26 maja 2017 roku;
2) finał turnieju w ramach obchodów XXXVI Dni Choroszczy, 19-23 czerwca
2017.
2. Miejsce realizacji konkursu Zespół Szkół w Choroszczy, ul. Powstania styczniowego
26 A. Opiekunowie konkursu: Ewa Zalewska i Anna Kozłowska.
3. Uczniom zainteresowanym udziałem w turnieju wiedzy zostaną udostępnione
podstawowe materiały edukacyjne.
4. Zbiór materiałów na temat dziejów Choroszczy i okolic jest dostępny w bibliotece
szkolnej i u organizatorów konkursu.

Warunki uczestnictwa
§ 5.
1. Konkurs adresowany jest do uczniów klas I, II ,III gimnazjum i VI szkoły
podstawowej.
2. Wychowawcy klas zgłaszają organizatorom udział swoich wychowanków w konkursie
i skład dwuosobowych drużyn do 24 maja 2017 roku.
3. Skład zgłoszonych drużyn nie może ulec zmianie w I i II etapie turnieju.
4. Biorąc udział w konkursie uczestnicy wyrażają zgodę na zastosowanie się
do niniejszego regulaminu.

Zasady przyznawania nagród
§ 6.
1. Wyniki konkursu po każdym przeprowadzonym etapie ogłoszone zostaną na stronie
internetowej szkoły.
2. Laureatami turnieju zostaną drużyny, które uzyskają trzy najwyższe wyniki
punktowe. Punktacja I i II etapu nie sumuje się
3. Uroczyste ogłoszenie zwycięzców turnieju oraz wręczenie dyplomów i nagród
rzeczowych odbędzie się 23 czerwca 2017 roku podczas uroczystego zakończenia
roku szkolnego 2016/2017.
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