
REGULAMIN KONKURSU "MUNDIAL - ROSJA 2018"  
  
  Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach : 
  
 - etap I  
             Dla wszystkich  szkół w  jednym  terminie, w  ich siedzibach,  do  dnia 10 września 2018 r.  
             Organizator przygotuje pytania w  formie quizu lub  testu jednokrotnego wyboru ,a  Konkurs w I etapie zostanie  
             przeprowadzony  w formie pisemnej . 
             Z każdej szkoły 3 uczestników,  z największą liczbą poprawnych odpowiedzi,  zakwalifikuje się do II etapu.  
  
  - etap II  
             Odbędzie się do  dnia 23 września i będzie to KONKURS WIEDZY ze zróżnicowaną formą pytań o " 
MISTRZOSTWACH  
             ŚWIATA w PIŁCE NOŻNEJ - ROSJA 2018" . 
  
  I.   Organizacja konkursu  
  
  1. Organizatorem konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Pruszczu  
  2. Miejsce konkursu: II etap ( FINAŁ) Konkursu odbędzie się w AULI  Szkoły Podstawowej w Pruszczu.  
  3. Honorowy patronat nad Konkursem sprawują : Wójt Gminy Pruszcz p. Dariusz Wądołowski  oraz Przewodniczący 
Rady  
      Gminy Pruszcz p. Przemysław Sznajdrowski.  
  4. Terminy Konkursu : Po ustaleniu z Dyrektorami Szkół  
  5. Zgłoszenia i rejestracja uczestników do dnia 5 września 2018r, - w sekretariatach szkól lub drogą elektroniczna  na 
adres : 
      goksirpruszcz@poczta.onet.pl ( tel. 52-33-20-414 ) 
  6. W zgłoszeniu podajemy : imię i nazwisko , datę urodzenia , miejscowość oraz reprezentowaną szkołę .  
   Uwaga : Z każdej szkoły do II etapu przechodzi trzech uczestników, którzy uzyskają najwyższe wyniki w swojej  
                 szkole. 
   II. Cele Konkursu :  
    
   1. Propagowanie wiedzy o największej imprezie sportowej o zasięgu globalnym w 2018 r.  
   2. Zaszczepienie form rywalizacji intelektualnej współzależnej z ideą sportu  
   3. Promowanie zasad konkursu jako elementu umożliwiającego rozwój własnego potencjału. 
   4. Tworzenie warunków do łączenia wielu dziedzin życia z akceptacja różnorodności i wrażliwością postrzegania 
rzeczywistości.  
   5. Traktowanie rywalizacji jako formy dobrej zabawy oraz kształtowanie szacunku dla innych uczestników. 
  III. Zasady oceniania oraz przyznawania nagród i wyróżnień:  
   1. Etap I - Test pisemny , oceny dokonuje się przez  zsumowanie liczby poprawnych odpowiedzi. Trzech uczniów z 
jednej szkoły  
                    przechodzi do drugiego etapu. W trakcie wypełniania testu nie można korzystać z urządzeń elektronicznych 
oraz  
                    książek , podręczników i czasopism. Każda próba przekroczenia norm "samodzielnej pracy" spowoduje 
dysklasyfikację 
                    uczestnika.  
                  - Skład Jury w I etapie Konkursu ustala Dyrektor Szkoły oraz Organizator . 
   2. Etap II - Test pisemny jednokrotnego wyboru składający się z 50 pytań podstawowych  
                   -  Pytania losowe do wyboru przez uczestników o wyższym poziomie trudności  
   3. Laureaci - Laureatami Konkursu zostają uczestnicy, którzy uzyskali najwyższa liczbę punktów , zajmując  
                         odpowiednio do sumy zdobytych punktów : 1 , 2 i  3 miejsce .  
                      - Zespołową nagrodę otrzyma szkoła , której uczniowie uzyskają największą liczbę punktów  
                        w II etapie Konkursu.  
   IV. Postanowienia końcowe : 
       
    1. Skład Jury w II etapie Konkursu ustala Organizator  
    2. W przypadku kiedy finaliści uzyskają taką samą liczbę punktów w celu wyłonienia zwycięzcy przewiduje się 
dodatkowe  
        zadanie w formie pisemnej lub graficznej .  
    3. Punktacja ustalona przez Jury Konkursu jest ostateczna.  
    4. Dla Finalistów  Konkursu Organizator przygotuje nagrody ufundowane przez  Polski Związek Piłki Nożnej ,  
        Kujawsko-Pomorski Związek Piłki Nożnej , Konsulat Federacji Rosyjskiej w Poznaniu oraz Instytucje i Firmy z Gminy 
Pruszcz.  
  UWAGA ! 
                 Prace  plastyczne , w dowolnej technice ( obowiązujący format A-3 ) oraz utwory poetyckie prosimy 
składać  
                w biurze Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Pruszczu / ul. Plac Poniatowskiego 10  
                do 5 września 2018, od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-18.00 ( przypominamy o dołączeniu danych  
                umożliwiających identyfikację autora). 
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