REGULAMIN KONKURSU
„ PRZEZ LĄDY I MORZA”
III EDYCJA
Organizatorem jest Zespół Szkół w Gogołowej
ul. Wiejska 89 44-323 Połomia
tel: 47 604 77

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „ PRZEZ LĄDY I MORZA" jest konkursem znajomości
mapy fizycznej i politycznej świata oraz wiedzy na temat ciekawostek turystycznych Europy
(znane zabytki architektury, sakralne, przyrodnicze, tradycje, itp.).
2. Organizatorem Konkursu jest nauczyciel geografii w Zespole Szkół w Gogołowej, ul. Wiejska 89
44-323 Połomia. Komisję Konkursową stanowić będą wybrani trzej nauczyciele obecni na konkursie.
3. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie gimnazjów i szkół podstawowych oraz szkół
ponadgimnazjalnych. Jedna szkoła może zgłosić trzech uczestników wyłonionych w etapie
szkolnym. Uczestnicy walczą o nagrody indywidualnie.
4. Konkurs odbędzie się w dwóch etapach w formie pisemnej z wykorzystaniem map konturowych.
a) etap szkolny przeprowadza nauczyciel we własnym zakresie na mapie konturowej w szkole, po
czym wyłania nie więcej niż 3 uczestników etapu drugiego / finałowego
b) etap finałowy: uczniowie rozwiązują zadania na mapach konturowych i w formie testu. Powołana
Komisja Konkursowa wyłoni zwycięzców w kategorii gimnazjum- szkoła podstawowa i szkoła
ponadgimnazjalna. Wszelkie sporne kwestie rozwiązuje Komisja Konkursowa, której decyzje objęte
są tajemnicą służbową.
5. Pytania konkursowe będą dotyczyły znajomości mapy fizycznej świata- góry, wyżyny, niziny,
kotlinny, rzeki, jeziora, wyspy, półwyspy, zatoki, cieśniny, kanały, morza itd. oraz mapy politycznej
świata - nazwy państw , stolice z naniesieniem na mapę konturową. Elementy geografii turystyki będą
dotyczyły lokalizacji ciekawostek turystycznych w krajach Europy, np. Złota Uliczka- Praga, Czechy .
6. Nagrody w Konkursie przewidziane są dla 3 uczestników w każdej z kategorii. Przy dużej liczbie
uczestników organizator może zwiększyć ilość nagradzanych osób w konkursie.

TERMINY:
1. Zgłoszenie uczestników- do 20 .11.2018r., na adres zs.gogolowa@wp.pl lub pajak6@buziaczek.pl
2. Przeprowadzenie etapu szkolnego konkursu do 25. 11.2018r. w szkołach macierzystych.
3. Przeprowadzenie etapu finałowego konkursu - 10.12.2018r.
3. Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród - 10.12.2018r.
Formularz zgłoszenia:

III Edycja Powiatowego Konkursu Geograficznego „Przez lądy i morza”
10.12.2018r.
Zespół Szkół w Gogołowej

Nazwa szkoły
................................................................................................................................................................
Adres szkoły
...............................................................................................................................................................
tel. .........................................................................................................................................................
Adres e-mail szkoły
.............................................................................................................................................................

Imię i nazwisko nauczyciela ................................................................................................................
Adres e-mail nauczyciela .....................................................................................................................
Imię i nazwisko uczestnika, klasa:
1............................................................................................................................................................
2............................................................................................................................................................
3...........................................................................................................................................................

……………………
Podpis dyrektora szkoły

……………………………………….
Pieczątka szkoły

Formularz prosimy przesłać na adres szkoły :44-323 Połomia, ul. Wiejska 89
lub e-mail zs.gogolowa@wp.pl. Lub na adres nauczyciela ( poniżej)
Organizatorzy: Teresa Pająk nauczyciel geografii, kontakt: pajak6@buziaczek.pl

Ważne!
Każdy uczestnik musi posiadać w dniu konkursu zgodę na publikacje jego danych i wizerunku
podpisaną przez rodziców- 10.12.2018 r..

Zgoda
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka
……………………………………………………….
imię i nazwisko dziecka
zgodnie z ustawą z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 Nr 101, poz.926 ze
zm.) Jednocześnie oświadczam, że cel przetwarzania moich danych osobowych jest mi znany i jestem
świadomy (a) faktu, że przysługuje mi prawo do treści moich danych osobowych oraz ich
poprawiania, jak również prawo żądania zaprzestania ich przetwarzania.
Wyrażam zgodę na publikowanie imienia i nazwiska laureatów konkursu, zdjęć z konkursu na stronie
internetowej Zespołu Szkół w Gogołowej a także podmiotów obejmujących patronat nad Konkursem.
…………………………………..
data i podpis rodzica

