REGULAMIN KONKURSU
„Klimatyczny Armagedon” w języku angielskim

skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych
oraz nauczycieli geografii, języka angielskiego.

(Konkurs odbędzie się 15 listopada 2016r.)
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1) Konkurs „Klimatyczny Armagedon” dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych jest objęty
patronatem Biura Europosła profesora Jerzego Buzka oraz Wydziału Ochrony
Środowiska Powiatu Wodzisławskiego .
2) Organizatorem konkursu jest Komitet Organizacyjny powołany przez Dyrektora ZST
w Wodzisławiu Śląskim .
3) Komitet Organizacyjny kieruje pracami związanymi z organizacją i przeprowadzeniem
konkursu, zgodnie z wewnętrznymi procedurami organizacji konkursów szkolnych
obowiązującymi w ZST w Wodzisławiu Śląskim.
4) Fundatorami nagród są:
Eurposeł profesor Jerzy Buzek – wyjazd do Brukseli
Wydział Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu
Śląskim
Zespół Szkół Technicznych
5) Opieka naukowa:
Doradcy Metodyczni –PODN Wodzisław Śląski
Cel główny i cele szczegółowe konkursu:
Główną ideą konkursu skierowanego do uczniów szkół ponadgimnazjalnych jest
przedstawienie zmian klimatycznych w ujęciu interdyscyplinarnym (geografia, biologia,
języki obce) ze szczególnym uwzględnieniem efektu cieplarnianego i dziury ozonowej oraz
ich wpływu na życie i działalność człowieka.
Uczniowie biorący udział w konkursie mają:
uświadomić sobie przyczyny i skutki globalnego ocieplenia,

zdobyć i pogłębić wiedzę dotyczącą globalnych zagrożeń związanych ze
zmianami klimatycznymi,
nabyć świadomość ekologiczną,
doświadczyć odpowiedzialności za środowisko naturalne zwłaszcza w
kontekście globalnego ocieplenia klimatu,
rozszerzyć kompetencje językowe;
W zakresie postaw społecznych konkurs ma integrować w działaniach ekologicznych
młodzież szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu wodzisławskiego, rybnickiego,
raciborskiego oraz Jastrzębia Zdroju.

Regulamin konkursu:
1. Do konkursu przystępują uczniowie szkół ponadgimnazjalnych powiatu
wodzisławskiego, rybnickiego, raciborskiego oraz Jastrzębia Zdroju. Każda ze szkół
typuje maksymalnie 4 zawodników , którzy indywidualnie będą rozwiązywać test .
2. Etapy konkursu :

Etapy konkursu

Punktacja Termin

Miejsce

Informacje
dodatkowe

Rejestracja uczestników

15.XI.2016

Powiatowe

Jury konkursu:

godz.9.00

Centrum

doradcy metodyczni,

Konferencyjne

goście Dyrektor

przy Zespole

Biura Europosła

Etap pierwszy
Uczestnicy napiszą test

Za każdą

jednokrotnego wyboru

poprawną

Szkół

Jerzego Buzka-

w ograniczonym czasie 15

odpowiedź

Technicznych

Henryk Kretek ,

minut. Wyłonionych

1pkt/ max

w Wodzisławiu

Naczelnik wydziału

zostanie 3 uczniów z

20pkt

Śląskim, ul.

WOŚ, nauczyciele.

godz.9.30-9.45

najwyższą liczbą punktów,

Pszowska 92.

którzy przejdą do II etapu.
Wystąpienie dr Henryka
Kretek o zrównoważonym
rozwoju

10.00 – 10.20

Przerwa

godz. 10.25-

Sprawdzanie prac

10.50

konkursowych,
poczęstunek.
Powiatowe

Etap drugi
Prezentacja multimedialna

Za każdą

godz.10.50-

Centrum

w języku angielskim, do

poprawną

11.30

Konferencyjne

której będą ułożone pytania

odpowiedź

przy Zespole

jednokrotnego wyboru .

1pkt/ max

Szkół

Prezentacja składać się

15pkt

Technicznych

będzie z 15 pytań w formie

w Wodzisławiu

testu.

Śląskim, ul.

Uczestnicy otrzymają kartę,

Pszowska 92.

na której będą zaznaczać
poprawne odpowiedzi (a,b,c
lub d).
Ewentualna dogrywka i

godz.12.00

zakończenie konkursu.
UWAGA!!!
Uczniowie losują pytanie
spośród niżej opisanych i
odpowiadają w języku
polskim oraz tłumaczą na
język angielski (aby
sprawdzić merytorycznie i
językowo treść
wypowiedzi)

3. Dodatkowe informacje dotyczące konkursu.
W przypadku tej samej liczby punktów nastąpi dogrywka z poniższych pytań:
1. „Globalne ocieplenie” prawda czy mity?
2. Podaj najważniejsze skutki globalnego ocieplenia?

3. Źródła emisji gazów cieplarnianych?
4. Czym jest efekt cieplarniany?
5. Jakie działania można podejmować, aby przeciwdziałać globalnemu
ociepleniu?
Wiadomości o konkursie:
1. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu Konkursu oraz ze
zgodą na przetwarzanie danych osobowych uczestnika dla celów organizacyjnych
konkursu.
2. Komitet Organizacyjny zastrzega sobie prawo do opublikowania zdjęć z przebiegu
konkursu.
3. Zakres pytań będzie obejmował:
Treści programowe przedmiotów nauczania: biologia, geografia oraz język
angielski przykładowe treści z języków obcych: Nabywanie umiejętności
językowych poprzez kontakt z autentycznymi wypowiedziami ustnymi i
pisemnymi, z uwzględnieniem różnych rejestrów językowych, stylu formalnego i
nieformalnego, fragmentów tekstów literackich obszaru języka nauczanego;
korzystanie z wiedzy i umiejętności nabytych w trakcie nauki innego języka
obcego oraz pozostałych przedmiotów.
Aktualne zdarzenia związane ze środowiskiem przyrodniczym i ochroną
środowiska przekazywane przez media i prasę lokalną.
strony internetowe w języku angielskim:
http://environment.nationalgeographic.com/environment/global-warming/gwovhttp://en.wikipedia.org/wiki/Climate_changeerview.html
http://de.wikipedia.org/wiki/Klimaver%C3%A4nderung
http://en.wikipedia.org/wiki/Greenhouse_effect
http://en.wikipedia.org/wiki/Global_warming
http://www.agropogoda.pl/europe-czeka-klimatyczny-armaged
http://www.sos.wwf.pl/problemy?id=11
http://www.sos.wwf.pl/images/content/3_zmianyklimatu.pdf
http://klimada.mos.gov.pl/zmiany-klimatu-w-polsce/konsekwencje-zmianklimatu/

http://klimada.mos.gov.pl/adaptacja-do-zmian-klimatu/globalne-procesy/
http://www.chronmyklimat.pl/wiadomosci/nauka-o-klimacie/
http://ec.europa.eu/clima/change/causes/index_pl.htm
http://ziemianarozdrozu.pl/encyklopedia/kategoria/26/zmiany-klimatu-zjawiska
ewentualnie dodatkowa literaturę w języku polskim:
1.Człowiek a środowisko. w: Wiśniewski, H., Kowalewski, G.: Ekologia z ochroną i
kształtowaniem środowiska, AGMEN ,Warszawa 1997, s. 118-252. ISBN 83-901392-4-3.
Materiał źródłowy zawarty w powyższej nakierowany jest na problematykę zmian
klimatycznych.
4. Zgłoszenie do konkursu:
Liczba uczestników konkursu jest ograniczona, o kolejności decyduje data i
godzina zgłoszenia (faxu) . Deklaracje należy złożyć w sekretariacie ZST
lub przesłać drogą elektroniczną do 10.11.2016, do godz.15.00.
tel. 032 456 27 20 lub e-mail: zst@zstwodzislaw.net
Szczegółowy harmonogram konkursu i karta zgłoszeniowa są zamieszczone na
stronie ZST - http://www.zstwodzislaw.net .
5. Przewidywane formy nagradzania laureatów.
Laureaci konkursu:
a. uczestnik, który zajmie pierwsze miejsce otrzymają nagrodę ufundowaną przez
Europosła profesora Jerzego Buzka, wyjazd do Brukseli.
b. uczestnik, który zajmie miejsce drugie i trzecie otrzymają nagrody rzeczowe
ufundowane przez Wydział Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w
Wodzisławiu Śląskim.
6. W przypadku, gdy skorzystanie z nagrody jest niemożliwe z przyczyny niezależnej od
Organizatora Konkursu, prawo uczestnika do nagrody wygasa bez jakiegokolwiek
odszkodowania z tego tytułu i bez możliwości przekazania tego prawa osobom trzecim.
7. Uczestnik jeśli nie będzie mógł skorzystać z nagrody zobowiązuje się powiadomić o
tym Organizatora Konkursu w możliwie najwcześniejszym terminie.

8. W przypadku rezygnacji uczestnika z nagrody, z jakiejkolwiek przyczyny, Organizator
Konkursu przyzna tę nagrodę kolejnemu uczestnikowi. Niniejsze postanowienie

stanowi wyłączne uprawnienie Organizatora Konkursu i nie może stanowić podstawy
jakiegokolwiek roszczenia ze strony uczestnika.
9. Biuro Europosła Jerzego Buzka zastrzega sobie możliwość zmiany terminu wyjazdu do
Brukseli.
10. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany nagród, z przyczyn niezależnych od
organizatora.
11. Dodatkowych informacji o konkursie udzielają organizatorki:
Kinga Węglarz, tel. 663511011, e-mail: k.weglarz1@wp.pl
Anna Rynkiewicz-Ryszka tel. 603842767 anna.rynkiewicz-ryszka@wp.pl
Agnieszka Cempulik-Łakomska, tel. 660485160, e-mail: ciconia@poczta.fm,
12. Organizator Konkursu zwraca się z prośbą o poprawne i czytelne wypełnienie karty
zgłoszeniowej.
13. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania konkursu z przyczyn niezależnych
od organizatora.

……..……………………………..
miejscowość i data
pieczątka szkoły

DEKLARACJA UDZIAŁU W KONKURSIE
1. Nazwa szkoły:

…………………………………………………………………………………………………
…
……………………………………………………………………………………………...........
2. Adres i nr telefonu szkoły:
…………………………………………………………………………………………………
…
…………………………………………………………………………………………………...
3. Imię i nazwisko opiekuna – (tel. kontaktowy)
……………………………………………………………………………………………..….....
4. Adres email opiekuna
…………………………………………………………………………
5. Wykaz uczniów biorących udział w konkursie z języka angielskiego (imię i nazwisko,
klasa) .
Język angielski
……………………………………………………………………………………………..….....
……………………………………………………………………………………………..….....
……………………………………………………………………………………………..….....
6. Oświadczam , że zapoznałam /em się z regulaminem konkursu
………………………………………
nauczyciel opiekun

……….…………………………………
Dyrektor

