REGULAMIN KONKURSU
GEOGRAFICZNEGO

„TAJEMNICE EUROPY POŁUDNIOWEJ –
HISZPANIA”
I.
ORGANIZATOR
Organizatorem konkursu geograficznego jest Zespół Szkół Nr 60 w Warszawie,
ul. Stefanii Sempołowskiej 4.
II.
a)
b)
c)
d)

CELE KONKURSU
Zainteresowanie uczniów walorami turystycznymi Europy Południowej.
Pogłębienie wiedzy oraz umiejętności geograficznych.
Promowanie uczniów o szczególnych zainteresowaniach i wiedzy o Hiszpanii.
Stworzenie uczniom warunków do wykazania się swoją wiedzą, zainteresowaniami.

III. UCZESTNICY
Konkurs skierowany jest do uczniów Gimnazjum.
IV. WARUNKI
Konkurs odbywa się w dwóch etapach:
Etap pierwszy – szkolny organizowany w macierzystych szkołach w dniu 23.03.2017r.,
polega na rozwiązaniu zadań otwartych i zamkniętych w czasie 45 minut.
Etap drugi – międzyszkolny organizowany w Zespole Szkół nr 60, będzie miał formę
teleturnieju a odbędzie się 11.05.2017r. o godz. 12.00.
Organizacja etapu szkolnego
1. Opiekun Konkursu przesyła na adres organizatora kartę zgłoszenia szkoły
do konkursu do dnia 10.03.2017r..
2. Szkoły otrzymują zestaw zadań konkursowych do 20.03.2017r. wraz z protokołem
przeprowadzenia etapu szkolnego (materiały zostaną przesłane mailem na adres
szkoły).
3. Klucz do zadań konkursowych zostanie przesłany w godzinach popołudniowych
w dniu konkursu.
4. Opiekun Konkursu przeprowadza konkurs na terenie szkoły.
5. Etap szkolny powinien odbyć się w terminie podanym przez organizatora.
6. Opiekun Konkursu po sprawdzeniu prac zgodnie z kluczem ustala listę uczniów
zakwalifikowanych do etapu międzyszkolnego.
7. Do etapu międzyszkolnego kwalifikują się trzy osoby ze szkoły, z największą liczbą
punktów.
8. Opiekun Konkursu przesyła na adres organizatora protokół przeprowadzenia
szkolnego etapu konkursu oraz listę osób zakwalifikowanych do finału do dnia
29.03.2017r.

Organizacja etapu międzyszkolnego (finału)
1. Etap międzyszkolny (finał) odbędzie się w Zespole Szkół Nr 60.
2. Uczestnicy zgłaszają się wraz z nauczycielem.
3. Finał zostanie przeprowadzony w formie teleturnieju.
4. Laureaci Konkursu otrzymują dyplomy i nagrody rzeczowe.
5. Przystąpienie do finału wiąże się z akceptacją Regulaminu oraz podpisaniem przez
opiekuna prawnego reprezentującego uczestnika zgody na przetwarzanie
i publikację danych osobowych, zgody na rozpowszechnianie wizerunku –
stanowiące załącznik Regulaminu - który należy dostarczyć w dniu konkursu.
V. ZAKRES MATERIAŁU
1. Geografia fizyczna:
a) Położenie, sąsiedzi
b) Ukształtowanie terenu (np. góry, wody powierzchniowe), krainy geograficzne
c) Budowa geologiczna
d) Klimat, gleby, flora i fauna
2. Geografia społeczno-ekonomiczna:
a) Podział administracyjny
b) Język
c) Demografia (dane ogólne)
d) Religia
e) Gospodarka (np. przemysł, rolnictwo)
f) Walory turystyczne (m.in. zabytki miast: Barcelony, Madrytu, Walencji)
g) Kultura (np. muzyka, film, sport)
h) Kuchnia (tradycyjne potrawy)
VI. INFORMACJE O KONKURSIE
1. Dane organizatora:
Zespół Szkół nr 60
ul.Stefanii Sempołowskiej 4, 00-574 Warszawa
zs60@zs60.waw.pl
22 629 25 15
2. Pytania i uwagi należy kierować do p. Wioletty Szulik – wiolaszulik@wp.pl

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!

