Regulamin konkursu „ Z turystyką za pan brat”

Zasady ogólne
•

Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych
im. mjra Henryka Sucharskiego z siedzibą na ul. Komuny Paryskiej 6 w Bolesławcu.

•

Celem konkursu jest propagowanie i poszerzanie wiedzy dotyczącej turystyki
krajoznawczej i regionalnej, zachęcanie uczniów do kreatywnego działania,
rozwijanie umiejętności językowych w zakresie języka niemieckiego – podróżowanie
i turystyka.

•

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych powiatu bolesławieckiego.

•

Do konkursu mogą zgłaszać się zespoły 3-osobowe.

•

Zespół może tworzyć mieszana grupa uczniów z różnych klas.

•

Każdy zespół wykonuje zadanie wspólnie.

•

Konkurs obejmuje 3 części. Każdy zespół podchodzi do wszystkich części konkursu.

Przebieg konkursu
•

Zgłoszenia przyjmowane są do 10 marca 2018 w sekretariacie szkoły lub na adres
mailowy ilshe@poczta.onet.pl (formularz w załączniku nr 1).

•

Konkurs odbędzie się 22 marca w sali 23-24 ZSOiZ.

•

Konkurs składa się z trzech części (zakres i wymagania – załącznik nr 2):
I.

Test z wiedzy o Bolesławcu:
Część A – pytania zamknięte
Część B – pytania otwarte

II.

Prezentacja jednego z zabytków Bolesławca. Każdy członek grupy ma
za zadanie opowiedzieć o wybranym zabytku: jedna osoba robi to
w języku polskim, druga w niemieckim i trzecia – w angielskim.
Prezentacja w każdym języku nie powinna przekroczyć 2 minut. Drużyna
może ale nie
musi wspomagać się grafiką: plakatem lub zdjęciem/zdjęciami.

•

Każda część konkursu zostanie oceniona przez jury, które poda wyniki w dniu
konkursu.
W skład jury wchodzą nauczyciele ZSOiZ oraz zaproszony gość.

Ocena prac konkursowych
•

Za każdą część konkursu zespół może zdobyć 20 pkt (łącznie można zdobyć 60 pkt)

•

W części I zespoły otrzymują po punkcie za wybraną poprawnie odpowiedź.

•

W części III uczestnicy otrzymają po 5 punktów za treść wypowiedzi ustnej, sposób
prezentacji, poprawność wypowiedzi w języku niemieckim i ogólne wrażenie.

Rozstrzygnięcie i nagrody
•

Konkurs wygra zespół, który zdobędzie najwięcej punktów zsumowanych
we wszystkich częściach.

•

W ramach konkursu zostanie przyznana 1, 2 i 3 nagroda ufundowana przez ZSOiZ
i sponsorów.

•

Każdy z uczestników otrzyma certyfikat udziału w konkursie.

•

Jury zastrzega sobie możliwość wręczenia nagrody specjalnej za wybraną część
konkursu.

Postanowienia końcowe
•

Od decyzji jury nie przysługuje odwołanie.

•

Wręczenie

nagród

nastąpi

w

dniu

odbycia

konkursu

w

Zespole

Szkół

Ogólnokształcących i Zawodowych w Bolesławcu.
•

Udział w konkursie oznacza wyrażenie zgody na publikacje nazwisk i zdjęć
uczestników konkursu.

