Regulamin konkursu wiedzy o Norwegii
„Norwegia bez tajemnic”
I. Organizator
Zespół Szkół Sportowych w Szczecinie/XII LO, ul. Małopolska 22
Termin konkursu: 7 marca 2019r, godz.13.30
Konkurs „Norwegia bez tajemnic” jest integralną częścią „Wieczoru z Norwegią” .
Założenia ogólne

II.

1. Celem konkursu jest rozbudzenie wśród uczniów zainteresowania kulturą
skandynawską i wzbogacenie wiedzy o kulturze, historii i geografii Norwegii.
2. Uczestnicy konkursu:
konkurs adresowany jest do uczniów klas III gimnazjum i VIII SP.
3. Uczniowie uczestniczą w konkursie drużynowo. Każda drużyna liczy 3 osoby.
III.

Zakres wiedzy
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

IV.

Geografia Norwegii (miasta, góry, rzeki, granice)
Mitologia nordycka – bogowie
Typowe kulinaria Norwegii
Słynni twórcy kultury – muzyka, sztuka, literatura.
Sportowcy (współcześni)
Symbole narodowe
Święta narodowe Norwegii
Ustrój państwowy
Przebieg konkursu
1. Konkurs składa się z dwóch etapów: eliminacji i finału
2. Wszystkie pytania w konkursie są takie same dla każdej drużyny, zarówno w
eliminacjach jak i finale.
3. Pytania są prezentowane na slajdzie i odczytywane przez osobę prowadzącą
konkurs.
4. Każda drużyna wspólnie ustala odpowiedź i zapisuje ją na karcie odpowiedzi.
5. Za każdą poprawną odpowiedź drużyna uzyskuje jeden punkt.
6. Trzy zespoły, które w eliminacjach zgromadzą najwyższą liczbę punktów
awansują do finału.
7. W przypadku uzyskania przez najlepsze drużyny równej liczby punktów o awansie
do finału zadecyduje dogrywka( do pierwszego błędu).
8. Dogrywkę zarządza jury.
9. Pierwsze miejsce w finale zajmuje drużyna, która zdobędzie najwięcej punktów
sumując punkty z eliminacji i finału.
10. W przypadku uzyskania przez dwie pierwsze drużyny takiej samej liczby punktów
o zwycięstwie zadecyduje dogrywka do pierwszego błędu.
11. Drużyny, które zajmą I, II i III miejsce otrzymają nagrody rzeczowe.
12. Zwycięska drużyna uzyskuje tytuł laureata konkursu a drużyny z miejsc II i III
tytuł finalisty.

13. Pozostali uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy uczestnictwa.
Zgłoszenia:

V.

1. Udział uczniów w konkursie zgłaszają nauczyciele szkół do dnia 25.02.2019r.
(formularz zgłoszenia: załącznik nr 1). Dopuszczalne jest zgłoszenie w formie
elektronicznej na adres: kape1976@wp.pl
2. Opiekunowie prawni uczestników konkursu są zobowiązania do wypełnienia
ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH( w załączniku).
Brak zgody uniemożliwia udział w konkursie
3. Nad przebiegiem konkursu czuwa komisja konkursowa.
VI.

Postanowienia końcowe.
1. Dane osobowe uczestników konkursu są chronione zgodnie z ustawą z dnia 10 maja
2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U z 2018r., poz. 1000).

