REGULAMIN
POWIATOWEGO KONKURSU
MITOLOGICZNEGO DLA UCZNIÓW
SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
„Z WIZYTĄ U GRECKICH BOGÓW
W SKRZYSZOWIE”
Serdecznie zapraszamy uczniów szkół podstawowych do udziału
w IV Powiatowym Konkursie Mitologicznym.
Organizator: Szkoła Podstawowa im. Powstańców Śląskich w Skrzyszowie
Współpraca: PODN w Wodzisławiu Śl.
Cele konkursu:
 Rozbudzenie zainteresowań mitologią grecką.
 Popularyzacja wiedzy o literaturze antycznej i jej ponadczasowości.
 Kształtowanie umiejętności twórczego myślenia.
 Rozwijanie kreatywności uczniów.
 Uświadomienie uczniom, jaki wpływ na język współczesny ma mitologia.
 Nawiązanie kontaktów i współpracy pomiędzy szkołami.

I Warunki regulaminowe
1. Uczestnikami konkursu są uczniowie klas IV-VI szkoły podstawowej (z
terenu powiatu wodzisławskiego).
2. W konkursie uczestniczą uczniowie wytypowani przez Szkolne Komisje
Konkursowe, które wybierają 1 ucznia z danej szkoły. Szkołę, w której
funkcjonuje 3 i więcej oddziałów z danego poziomu, może reprezentować
2 uczniów.
3. Konkurs jest dwuetapowy:
Etap I konkursu- zakres wiedzy i umiejętności sprawdzanych w konkursie
wyznacza lektura mitów greckich. Organizator wskazuje jako podstawowe
źródło bibliograficzne „Mitologię” J. Parandowskiego- część I poświęcona
Grecji; obowiązuje także znajomość związków frazeologicznych związanych
z mitologią.
Etap II konkursu- wcielenie się w wybraną postać mitologiczną.
Każdy uczestnik ustnie przedstawia się jurorom jako postać mitologiczna- czas
prezentacji nie może przekroczyć 3 minut; prezentuje także strój oraz
ewentualne rekwizyty.
Przy ocenie stroju będą brane pod uwagę następujące kryteria:

 Wkład pracy własnej!
 Pomysłowość.
 Zgodność stroju, atrybutów z wybraną postacią.
 Ogólny wyraz artystyczny.
4. Ogłoszenie wyników: I, II i III miejsca oraz wyróżnień nastąpi tego samego
dnia po obradach jury, które zostanie powołane przez organizatora konkursu (w
jego skład m.in. wejdą- drogą losowania- nauczyciele szkół biorących udział w
konkursie oraz doradca metodyczny Pani Katarzyna Hawel).
5. Jury zastrzega sobie prawo do interpretacji regulaminu, a jego werdykt jest
ostateczny.
6. Warunkiem uczestnictwa jest dostarczenie organizatorom karty zgłoszenia
oraz karty uczestnictwa.
7. Udział w konkursie jest dobrowolny i oznacza akceptację regulaminu.
8. Przewidziano nagrody rzeczowe, dyplomy uczestnictwa oraz wyróżnienia za
pomysłowe wcielenie się w postać mitologiczną.
II Sprawy organizacyjne
1. Powiatowy Konkurs Mitologiczny odbędzie się 12 maja 2020r. o godz. 9.00
w Szkole Podstawowej im. Powstańców Śląskich w Skrzyszowie przy ulicy 1
Maja 177.
2. W dniu konkursu o godz. 8.40 należy się zarejestrować, okazując legitymację
oraz kartę uczestnictwa.
3. Zgłoszenia do udziału w konkursie należy przesłać do 30 kwietnia 2020r. na
adres:
Szkoła Podstawowa im. Powstańców Śląskich
ul. 1 Maja 177
44-348 Skrzyszów
Fax: 032 4726630
tel. 032 4726370
e-mail: spskrzyszow@op.pl ( w temacie wiadomości proszę wpisać:
Powiatowy Konkurs Mitologiczny)
Serdecznie zapraszamy pasjonatów starożytnego świata do udziału
w konkursie !
Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Powstańców Śląskich w Skrzyszowie
Joanna Bonarek
Organizatorzy:
Justyna Hudek, Patrycja Malura

