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W konkursie bierze udział dwuosobowy zespół  
(chłopiec i dziewczynka). Uczestników typuje szkoła według 

własnego uznania zgodnie z regulaminem konkursu. 

Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody i świetna zabawa  
w gronie rówieśników. 

 

Konkurs odb ędzie si ę  dnia 4 czerwca  2013 roku (wtorek)   
o godzinie 9.00 na terenie Zespołu Szkół w Czarnow ąsach.  
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Zgłoszenie do konkursu prosimy kierować na adres szkoły 
Zespół Szkół w Czarnowąsach 

ul. Jakuba Kani 1 
46 – 020 Czarnowąsy 

Tel./fax 077 4691 178 
 

lub pocztą elektroniczną na adres 
jswiercz@zs-czarnowasy.pl 

 
do dnia  1 czerwca 2013 r. 

  
Na stronie internetowej szkoły w zakładce Międzyszkolne konkursy  

znajdują się zadania z poprzednich  edycji konkursu. 

 
 

 REGULAMIN 

  

1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV i V szkoły podstawowej. 

2. Szkoła biorąca udział w konkursie reprezentowana jest przez zespół złożony  

z dwóch osób. Uczestnikami konkursu musi  być para uczniów  

z różnych klas, różnej płci. 

3. Konkurs odbywa się na świeżym powietrzu (w przypadku złej pogody 

zostanie przeniesiony do pawilonu  Klubu Sportowego Swornica). 

4. Konkurs polega na rozwiązywaniu problemów, zadań, gier logicznych,  

o charakterze praktycznym. 

5. Każdy zespół reprezentujący daną  szkołę rozwiązuje tą  samą ilość zadań 

podchodząc do kolejnych „stanowisk” tematycznych. 

6. Zadania przygotowywane są przez organizatorów konkursu. 

7. Wszystkie zadania rozwiązywane przez uczestników konkursu  

są jednakowo punktowane.  

8. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwa jury złożone  

z  nauczycieli organizatorów i nauczycieli opiekunów, których drużyny biorą 

udział w   konkursie. Poszczególne problemy, zadania, gry oceniają 

przygotowani przez organizatorów uczniowie uczęszczający do Publicznego 

Gimnazjum Zespołu Szkół w Czarnowąsach pod nadzorem jury.  

9. Rozstrzygnięcie konkursu odbywa się w dniu jego przeprowadzenia. 

10. O miejscu decyduje ilość uzyskanych przez drużynę punktów.  

 
 


