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R E G U L A M I N    K O N K U R S U 

 

ORGANIZATOR: Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Mikołowie - mgr Małgorzata Koj,                      

mgr Katarzyna Pankowska 

CELE KONKURSU: 

- popularyzacja wiedzy o Hiszpanii i Stanach Zjednoczonych Ameryki  (ich historii, 

współczesności, architekturze, sztuce i kulturze oraz języku), 

- rozwijanie zainteresowań językiem hiszpańskim i angielskim  wśród uczniów, 

- podnoszenie poziomu wiedzy o Hiszpanii i Stanach Zjednoczonych Ameryki, 

- zachęcenie młodzieży do aktywności twórczej i poznawczej, 

- motywowanie do dalszego samodzielnego pogłębiania wiedzy i umiejętności z zakresu języka 

hiszpańskiego i angielskiego oraz wiedzy o Hiszpanii i Stanach Zjednoczonych Ameryki 

 

WARUNKI UCZESTNICTWA: 
 

- Turniej adresowany jest do uczniów klas siódmych  i ósmych  szkół podstawowych  oraz 

szkół ponadpodstawowych z  powiatu mikołowskiego; 

- językiem Turnieju jest język polski; 

- szkołę/ placówkę  może reprezentować  maksymalnie  4 uczniów wytypowanych z klas 

siódmych i ósmych szkoły podstawowej oraz szkół ponadpodstawowych z  powiatu 

mikołowskiego; 

- Turniej  odbędzie  się w dwóch  kategoriach wiekowych:  

 uczniowie klas 7-8  szkoły podstawowej  

 uczniowie szkół  ponadpodstawowych 

- wypełnioną kartę  zgłoszenia do udziału w Turnieju należy nadsyłać na adres mailowy: 

ognisko@oppmikolow.pl , do dnia 17.11.2021  do godz. 12.00. Zgłoszenia można także  złożyć 

osobiście  w Sekretariacie Ogniska Pracy Pozaszkolnej lub  przesyłać pocztą na adres:                    

43-190 Mikołów, ul. K. Miarki 9. O udziale w Turnieju decyduje kolejność składania zgłoszeń, 

- organizator zastrzega sobie prawo do ograniczenia liczby uczestników oraz zmiany kategorii 

w przypadku niewystarczającej ilości zgłoszonych uczestników. 

 

mailto:ognisko@oppmikolow.pl


PRZEBIEG TURNIEJU: 

 

- Turniej odbędzie się w formie zdalnej. 

- Konkurs jest jednoetapowy. 

- Przebieg Turnieju:   

1. Turniej odbędzie się  22. 11. 2021  (tj. poniedziałek) o godzinie 17.00 

2. Na podany w Karcie zgłoszenia adres e-mail uczestnika zostanie wysłany link 

aktywacyjny do testu przygotowanego przez organizatora. 

3. Konkurs będzie polegał na rozwiązaniu przez uczestników testu w wyznaczonym przez 

organizatora czasie. 

4. Wybrane jury oceni testy oraz przyzna I, II, III  miejsce w danej kategorii wiekowej. 

Laureaci otrzymają dyplomy oraz nagrody. 

5. W przypadku niewystarczającej ilości zgłoszonych uczestników organizator zastrzega 

sobie prawo do   ograniczenia przyznanych nagród lub przyznania wyróżnienia.  

6. Wyniki Turnieju   ogłoszone zostaną na stronie internetowej Ogniska Pracy 

Pozaszkolnej w Mikołowie oraz na Facebooku placówki w dniu 29. 11. 2021.  

7. Ze względu na sytuację epidemiczną organizator poinformuje uczestników o formie 

wręczenia dyplomów i nagród.   

8. W przypadku nieodebrania dyplomów i nagród do dnia 31.12.2021 będzie skutkować 

utratą prawa do nich. Nagrody przechodzą na własność organizatora.  

9. Wypełnione i ocenione testy pozostają własnością organizatora. 

10. W przypadku zbyt małej liczby zgłoszeń, organizator zastrzega sobie prawo  do 

odwołania konkursu.  

 

 

 

 

 

 

 

 



ZAKRES WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI: 

W zakresie wiedzy o Hiszpanii: 

Znajomość geografii Hiszpanii: regiony, stolice regionów, wyspy, najważniejsze i 

największe miasta; znajomość krain geograficznych (góry, morza, rzeki, wybrzeża etc.); 

słynne zabytki Hiszpanii.  

Znajomość historii: Hiszpania za czasów Królów Katolickich; Hiszpania za czasów 

Francisco Franco. 

Kultura: Fiesty hiszpańskie; muzyka i taniec; Gastronomia (najsłynniejsze potrawy oraz 

produkty spożywcze). Najsłynniejsi malarze, architekci, pisarze i ich dzieła. Najsłynniejsi 

ludzie filmu. 

 

 

W zakresie wiedzy o Stanach Zjednoczonych Ameryki: 

Znajomość geografii  Stanów Zjednoczonych Ameryki:  

stany i ich stolice, największe i najważniejsze miasta, położenie geograficzne, znajomość 

krain geograficznych (góry, morza, wybrzeża etc.). 

 

Znajomość historii:  

- Wydarzenia historyczne: Deklaracja Niepodległości, Uchwalenie Konstytucji, Wojna 

Secesyjna, Wielki Kryzys, Afera Watergate, Zamach na WTC, 

- Historia flagi i hymnu. 

 

Kultura:  

najsłynniejsze zabytki USA;  najsłynniejsi ludzie filmu i ich dzieła; święta w USA; 

najsłynniejsi malarze, architekci,  pisarze i ich dzieła. 

 

        

Termin nadsyłania zgłoszeń: 17.11.2021 

 Akceptacja regulaminu jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na publikację 

wizerunku uczestników na zdjęciach umieszczonych na stronie internetowej, profilu 

Facebook oraz w prasie. 

 Udział w konkursie jest równoznaczny w akceptacją regulaminu. 

 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU                                 

W TURNIEJU! 


