III POWIATOWY
KONKURS
KULTUROZNAWCZY

Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Mikołowie zaprasza uczniów szkoły podstawowej
z klas I - III oraz IV -VI powiatu mikołowskiego do udziału w III Międzyszkolnym
Konkursie Wiedzy Kulturoznawczej nt. państw europejskich.

TemaT konkursu :

„Europa w moich oczach”
Cele konkursu :
1. Przybliżenie tematyki kulturoznawczej krajów europejskich,
2. Zapoznanie ze stylem życia w nowoczesnej Europie,
3. Rozwijanie sprawności językowych,
4. Kształtowanie świadomości uniwersalnych wartości kulturowych,
5. Zachęcanie do wykorzystania Internetu jako źródła zdobywania informacji i komunikacji.
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reGuLamIn konkursu
Przedmiotem konkursu jest samodzielne utworzenie prezentacji w postaci
albumu papierowego, plakatu lub książki dotyczącej dowolnego kraju Europy.
Prezentacja
i

powinna

niekonwencjonalnej

stanowić
formie

przybliżenie
jednego

z

i

omówienie

poniższych

w

zagadnień

ciekawej
wybranego

przez uczestnika kraju Europy :
a) tradycja i kultura,
b) sport,
c) kuchnia,
d) życie szkolne,
e) spędzanie wolnego czasu,
f) życie codzienne
g) święta

Język prezentacji : język polski lub w języku omawianego kraju

Warunki uczestnictwa :
a) do konkursu mogą przystąpić uczniowie ze szkół podstawowych klasy I-III i IV-VI
powiatu mikołowskiego
b) prezentacja powinna być wykonana samodzielnie i opatrzona tytułem,
c) każdy z uczestników może wykonać tylko jedną prezentację,
d) prezentację należy dostarczyć osobiście przez ucznia lub opiekuna
(Mikołów, ul. Karola Miarki 9)

po uprzednim podpisaniu się na liście z datą wpływu

prezentacji,
e) kompletna prezentacja powinna zawierać następujące informacje (czytelnie napisane
drukowanymi literami) :
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- imię i nazwisko autora prezentacji,
- dokładny adres szkoły,
- imię i nazwisko oraz numer telefonu osoby wyznaczonej do kontaktu

Termin składania prac :
do dnia 17 lutego 2017 r. (piątek) w godzinach pracy sekretariatu Ogniska Pracy
Pozaszkolnej

Postanowienia końcowe :
a) o terminie rozstrzygnięcia konkursu oraz wręczenia nagród wyróżnieni uczestnicy zostaną
powiadomieni telefonicznie,
b) dla autorów najciekawszych prac przewidziano nagrody i okolicznościowe dyplomy,
c) prace konkursowe dostarczone po terminie nie będą przyjmowane,
d) prezentacje z brakiem informacji o ich autorze, nazwie szkoły, numeru telefonu, bądź
nieczytelne, będą odrzucane i nie będą brane pod uwagę,
e) prace pozostają własnością organizatora konkursu lub wydane na prośbę uczestnika,
do dnia 27 kwietnia 2017r.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w regulaminie
Wszelkich informacji na temat konkursu udziela sekretariat OPP pod nr. tel. 32/226-05-11
lub e-mailem: ognisko@oppmikolow.pl oraz osoba odpowiedzialna za przebieg i organizację
konkursu - Anna Palka; tel. 509-350-798.

GORĄCO ZACHĘCAMY DO UCZESTNICTWA W KONKURSIE !!!
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