Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
im. Józefa Lompy w Katowicach
Filia w Tarnowskich Górach
ul. Opolska 59, 42-600 Tarnowskie Góry;
Sieć Bibliotekarzy Szkół Tarnogórskich

REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU CZYTELNICZEGO
„SKARB RYCERZA ADAMA”
DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW
I.

CELE KONKURSU
1. Rozbudzenie zainteresowań literaturą dotyczącą pałacu w Nakle Śląskim,
oraz architekturą zamków i pałaców powiatu tarnogórskiego.
2. Rozwijanie zainteresowań czytelniczych uczniów.
3. Popularyzacja wartościowej literatury dla dzieci i młodzieży.
4. Umożliwienie uczestnikom wykazania się zdolnościami plastyczno - technicznymi.
5. Rozwijanie spostrzegawczości i logicznego myślenia.
6. Doskonalenie umiejętności współdziałania w zespole.
7. Doskonalenie umiejętności wyszukiwania informacji.

II.

ORGANIZATORZY
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Lompy w Katowicach
Filia w Tarnowskich Górach;
Sieć Bibliotekarzy Szkół Tarnogórskich.

III.

UCZESTNICY
Uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów powiatu tarnogórskiego:
I kategoria wiekowa: uczniowie klas IV - VI szkół podstawowych,
II kategoria wiekowa: uczniowie klas VII - VIII szkół podstawowych i klas III gimnazjów.

IV.

PRZEBIEG KONKURSU
Ustala się dwa etapy konkursu:
1. Szkolny – zgodnie z niniejszym regulaminem przeprowadza go nauczyciel bibliotekarz
w bibliotece szkolnej. Do konkursu mogą zgłosić się trzyosobowe zespoły, które
wykonają pracę przestrzenną „Zamek rycerza Adama” techniką papieroplastyki
nawiązującą do architektury zamków lub pałaców powiatu tarnogórskiego.
2. Powiatowy – zgodnie z niniejszym regulaminem przeprowadzają go organizatorzy, biorą
w nim udział zwycięskie trzyosobowe zespoły reprezentujące szkołę. Finał konkursu
będzie przeprowadzony w formie minigry zamkowej.
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V.

MIEJSCE KONKURSU
1. Etap szkolny.
Biblioteka szkolna szkoły podstawowej lub zespołu szkół zgłoszonych do konkursu.
2. Etap powiatowy.
Minigra zamkowa odbędzie się w Centrum Kultury Śląskiej - Pałacu w Nakle Śląskim,
42-620 Nakło Śląskie, ul. Parkowa 1.

VI.

ZAKRES WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI
1. Kategoria wiekowa:
uczniowie klas IV - VI szkół podstawowych
Etap szkolny:


wykonanie pracy przestrzennej „Zamek rycerza Adama”;

Etap powiatowy:


znajomość książki:

1. Stelmaszyk Agnieszka: „Sekret Wielkiego Mistrza”. Cykl: Kroniki Archeo, cz. 3.
Warszawa: Wydawnictwo Zielona Sowa, cop. 2018


znajomość następujących publikacji:

1. Drechsler J.: „Historia srebrem pisana...: legendy Tarnowskich Gór”. Tarnowskie
Góry, 2007. Legenda: „Srebrna tarnina”.
2. Wyżgoł E., Szczech B.: Pałac i dobra rodu Donnersmarcków w Nakle Śląskim.
Nakło Śląskie, 2013. Wybrane strony: 9-20, 22-24, 40-46, 51-52, 54, 56-58, 65-69.
3. Krawczyk J. A., Kuzio-Podrucki A.: „Zamki i pałace Donnersmarcków”. Tarnowskie
Góry, 2001. Wybrane strony: 1, 3-14, 18-25, 28-30, 34-37, okładka.
2. Kategoria wiekowa:
uczniowie klas VII - VIII szkół podstawowych i klas III gimnazjów
Etap szkolny:


wykonanie pracy przestrzennej „Zamek rycerza Adama”;

Etap powiatowy:


znajomość książki:

1. Rudden Dave: „Rycerze pożyczonego mroku”. Cykl: Rycerze Pożyczonego
Mroku, cz. 1. Warszawa: Wydawnictwo Jaguar, 2017


znajomość następujących publikacji:

1. Drechsler J.: „Utopce Doliny Dramy”. Zbrosławice, 2005. Legenda: „O Zbrosławie,
o Macieju i o tym jak Zbrosławice wioską pozostały”.
2. Wyżgoł E., Szczech B.: Pałac i dobra rodu Donnersmarcków w Nakle Śląskim:
Centrum Kultury Śląskiej. Nakło Śląskie, 2013. Wybrane strony: 9-20, 22-24, 40-46,
51-52, 54, 56-58, 65-69.
3. Krawczyk J. A., Kuzio-Podrucki A.: „Zamki i pałace Donnersmarcków”. Tarnowskie
Góry, 2001. Wybrane strony: 1, 3-14, 18-25, 28-30, 34-37, okładka.
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VII. UDZIAŁ W KONKURSIE - TERMINY
Etap szkolny.
Uczestnicy muszą dostarczyć pracę konkursową do biblioteki szkolnej
w nieprzekraczalnym terminie do: 26 kwietnia 2019 r.
Etap powiatowy.
Nauczyciel bibliotekarz dokonuje zgłoszenia trzyosobowego zespołu do etapu powiatowego
na adres e-mail organizatora: tarnowskiegory@pbw.katowice.pl
oraz dostarcza zwycięską pracę przestrzenną:
w nieprzekraczalnym terminie do: 30 kwietnia 2019 r.
Finał konkursu: 9 maja 2019 r. o godz. 10.00.

VIII. FORMA PRAC KONKURSOWYCH
Praca plastyczna przestrzenna: „Zamek rycerza Adama”:



musi być wykonana techniką papieroplastyki:
elementy zamku powinny być wykonane z papieru (różne rodzaje papieru np. bibuła,
brystol, karton, celofan); do łączenia i wykończenia modelu można stosować kleje,
spoiny, farby;



przynajmniej jeden element modelu musi nawiązywać do architektury zamku lub pałacu
powiatu tarnogórskiego (np. herb jednego z rodów szlacheckich, kolumna, wykusz,
nadproże okienne wzorowane na jednym z tarnogórskich zamków);



praca przestrzenna musi mieścić się na arkuszu formatu A3;



każda praca konkursowa powinna być opisana drukowanymi literami wg wzoru:
IMIĘ I NAZWISKO AUTORA, NAZWA SZKOŁY, KLASA.

IX.

KRYTERIA OCENY
Nauczyciel bibliotekarz ocenia prace konkursowe w skali 5-puktowej uwzględniając
poniższe kryteria.
1. Zgodność tematu pracy z tematyką konkursową i regulaminem.
2. Wartość artystyczna.
3. Dobór materiałów wykorzystanych w pracy plastycznej.
4. Oryginalność podejścia do tematu i pomysł na pracę przestrzenną.
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X.

OGÓLNE WARUNKI KONKURSU
1.

Uczestnicy podpisują oświadczenie, że praca plastyczna jest wynikiem ich
oryginalnej twórczości i nie narusza praw osób trzecich (załącznik nr 4).

2.

Uczestnicy konkursu otrzymują formularz zgody na uczestnictwo w konkursie
i wykorzystanie wizerunku (załącznik nr 2 i 3), który podpisany przez rodziców/
opiekunów muszą dostarczyć nauczycielowi bibliotekarzowi do dnia etapu
powiatowego. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody
na przetwarzanie danych osobowych.

3.

Prace biorące udział w konkursie stają się własnością biblioteki pedagogicznej
i pozostają w jej zbiorach. Biblioteka tym samym nabywa prawo do nieodpłatnej
reprodukcji i publikacji prac konkursowych.

4.

Modele zamków będą wyeksponowane w Centrum Kultury Śląskiej w Pałacu
w Nakle Śląskim oraz w czytelni PBW Filii w Tarnowskich Górach.

XI.

ETAP SZKOLNY – ORGANIZACJA
1.

Bibliotekarz otrzymuje regulamin i plakat konkursu, oraz przeprowadza nabór
uczestników do konkursu.

2.

Trzyosobowe zespoły wykonują pracę przestrzenną „Zamek rycerza Adama”,
zgodnie z warunkami konkursu i dostarczają pracę do biblioteki szkolnej
w nieprzekraczalnym terminie do: 26 kwietnia 2019 r.

3.

Prace konkursowe ocenia nauczyciel bibliotekarz na podstawie przygotowanych
przez organizatora kryteriów oceny (załącznik nr 5). Praca, która uzyskała najwyższą
liczbę punktów reprezentuje szkołę w finale, a jej autorzy przechodzą do etapu
powiatowego jako trzyosobowy zespół.

4.

Nauczyciel bibliotekarz w nieprzekraczalnym terminie do 30 kwietnia 2019 r.
wysyła

zgłoszenie

trzyosobowego

zespołu

na

adres

e-mail

organizatora

(załącznik nr 1), oraz przekazuje najlepszą pracę organizatorowi. Do etapu
powiatowego zostaje zakwalifikowanych 10 zespołów z I kategorii wiekowej
i 7 zespołów z II kategorii wiekowej, decyduje kolejność zgłoszeń.
5.

Organizator konkursu 6 maja 2019 r.

potwierdza wpis uczestników na listę

i przesyła instrukcję minigry zamkowej. W dniach od 6 do 8 maja 2019 r.
organizator powołuje jury, które dokonuje oceny najlepszych prac plastycznych
na podstawie kryteriów oceny (załącznik nr 5). Przyznane punkty zostaną doliczone
do punktacji zdobytej przez zespoły w minigrze.
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XII. ETAP POWIATOWY - ORGANIZACJA
MINIGRA ZAMKOWA - ZASADY
1.

Każdy trzyosobowy zespół przyjeżdża z nauczycielem opiekunem.

2.

Każdy zespół musi dysponować przynajmniej jednym telefonem komórkowym,
który posiada aplikację do skanowania kodów QR (np. QR Code Reader, Barcode
Scanner)

ze

względu

na

konieczność

odczytania

zadań

w

minigrze.

W czasie trwania minigry uczestnicy mogą używać telefonów komórkowych
wyłącznie do skanowania kodów QR.
3.

Każdy zespół losuje kolor, który zostanie mu przypisany na czas udziału w grze.
Członkowie zespołu otrzymują identyfikatory oznaczone odpowiednim kolorem,
na którym dopisują imię, nazwisko i nazwę szkoły.

4.

Nauczyciele opiekunowie losują kolor zespołu, któremu będą towarzyszyć w trakcie
minigry zamkowej.

5.

Nauczyciel

opiekun

towarzyszy

zespołowi,

odpowiada

za

bezpieczne

przemieszczanie się uczestników i przestrzeganie zasad regulaminu przez członków
zespołu. Nauczyciel opiekun nie może pomagać uczestnikom w rozwiązywaniu
zagadek, jest tylko obserwatorem, dlatego nie powinien w jakikolwiek sposób
komentować decyzji uczestników gry, np. o kierunku marszu, sugerować
ponownego przeczytania poleceń itp. Interweniuje tylko w przypadku naruszenia
regulaminu gry i zasad bezpieczeństwa.
6.

Uczestnicy gry są zobowiązani do kulturalnego i uprzejmego zachowania się
w miejscach, do których trafią. Za każdorazowe nieprzestrzeganie zasad regulaminu
punktacja ogólna zespołu zostanie pomniejszona o karne 5 punktów.

7.

Organizator przewiduje przeprowadzenie dogrywki, w przypadku uzyskania takiej
samej ilości punktów przez dwa lub więcej zespoły.
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MINIGRA ZAMKOWA - PRZEBIEG
1.

Minigra zamkowa odbędzie się 9 maja 2019 r. w godz. 10.00 – 12.30 na terenie
Centrum Kultury Śląskiej Pałac w Nakle Śląskim.

2.

Każdy zespół otrzymuje Kartę Gry, do wykonania jest 5 zadań, których poprawna
realizacja pozwala zespołowi zdobyć 5 rycerskich umiejętności.

3.

Jury powołane przez organizatora obserwuje prawidłowy przebieg minigry
zamkowej. O godz. 12.30 członkowie jury zbierają Karty Gry, sprawdzają
poprawność wypełnienia Kart, wyliczają ostateczną ilość punktów i wyłaniają
zwycięzców konkursu.

4.

Uroczyste ogłoszenie wyników nastąpi o godz. 13.30 w Centrum Kultury Śląskiej
Pałac w Nakle Śląskim.

XIII. NAGRODY
1. Nagrody zostaną przyznane w dwóch kategoriach:
miejsca I-III : uczniowie klas IV - VI szkół podstawowych,
miejsca I-III : uczniowie klas VII - VIII szkół podstawowych i klas III gimnazjów.
2. Zdobycie I miejsca w etapie powiatowym uprawnia do wpisania na świadectwo
adnotacji o odniesionym sukcesie w rubryce „szczególne osiągnięcia”.

XIV. INFORMACJA O KONKURSIE
Wszystkie informacje dotyczące organizacji i przebiegu konkursu oraz regulamin konkursu
będą zamieszczone na stronie internetowej organizatora:
www.tarnowskiegory.pbw.katowice.pl.
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Lompy w Katowicach
Filia w Tarnowskich Górach
ul. Opolska 59, 42-600 Tarnowskie Góry,
tel. 32/2855597, 0507473129 /Monika Stefanowska/
e-mail: tarnowskiegory@pbw.katowice.pl.
Informacji o konkursie udzielają:
Monika Stefanowska, Danuta Wocławek
Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.
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Załącznik nr 1
Zgłoszenie uczestnictwa w Powiatowym Konkursie Czytelniczym.

[Pieczątka szkoły]
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
im. Józefa Lompy w Katowicach
Filia w Tarnowskich Górach
ul. Opolska 59
e-mail: tarnowskiegory@pbw.katowice.pl
Sieć Bibliotekarzy Szkół Tarnogórskich

Zgłoszenie uczestnictwa w Powiatowym Konkursie Czytelniczym

„Skarb rycerza Adama”
dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów

Nazwa szkoły: …...........................................................................................
Adres szkoły, telefon: …................................................................................
Uczestnicy:
1. ………………………………………………………………..
2. ………………………………………………………………..
3. ………………………………………………………………..
Dane osoby odpowiedzialnej
za przeprowadzenie etapu szkolnego, nr telefonu: …....................................
…....................................................................................................................
…...................................
Data

…....................................................
Podpis nauczyciela bibliotekarza
/opiekuna uczestników/
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Załącznik nr 2
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych uczestników.

..........................................................................................
(imię i nazwisko rodzica / opiekuna prawnego dziecka)

............................................................
(miejscowość, data)

ZGODA NA UCZESTNICTWO DZIECKA W KONKURSIE

Oświadczam, iż wyrażam zgodę na udział mojego dziecka:
................................................................................……………………………………………………
(imię i nazwisko)

w konkursie czytelniczym „Skarb rycerza Adama” organizowanym przez Pedagogiczną Bibliotekę
Wojewódzką im. Józefa Lompy w Katowicach Filię w Tarnowskich Górach z siedzibą przy ul. Opolska 59,
42-600 Tarnowskie Góry.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka w celach realizacji konkursu
tj. w celach informacyjno-promocyjnych, dokumentacyjnych oraz w celu wyłonienia laureatów
konkursu.
KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanej dalej RODO) Pedagogiczna Biblioteka
Wojewódzka im. Józefa Lompy w Katowicach informuje, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Lompy
w Katowicach z siedzibą przy ul. Ks. kard. S. Wyszyńskiego 7, 40-132 Katowice, tel 32 258 38 38, e-mail:
biblioteka@pbw.katowice.pl.
2. Inspektorem ds. Ochrony Danych (osobą odpowiedzialną za prawidłowość przetwarzania danych) jest Marek
Woźniak (kontakt do inspektora: e-mail: daneosobowe@pbw.katowice.pl).
3. Dane osobowe przetwarzane będą w celach dokumentacyjnych i informacyjno-promocyjnych placówki:
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Lompy w Katowicach i będą udostępniane zgodnie
z wyrażoną przez Panią/Pana zgodą w tabeli powyżej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
4. Podane wyżej dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom.
5. Podane wyżej dane osobowe nie zostaną przekazane odbiorcom do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej.
6. Wyżej wymienione dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów.
7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do podanych przez Panią/Pana danych osobowych,
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
8. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
9. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i jest warunkiem uczestnictwa w konkursie.
11. Administrator danych osobowych nie podejmuje w sposób zautomatyzowany decyzji oraz nie profiluje danych
osobowych.
12. Administrator danych osobowych nie planuje dalej przetwarzać danych osobowych w celu innym niż cel,
w którym dane osobowe zostaną zebrane.
........................................……………………………………………….
(data i czytelny podpis rodzica / opiekuna prawnego dziecka)
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Załącznik nr 3
Zgoda na przetwarzanie wizerunku uczestnika.

..........................................................................
(imię i nazwisko uczestnika )

...................................................................
(miejscowość, data)

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU
Oświadczam, że wyrażam zgodę na rejestrowanie wizerunku mojego dziecka podczas konkursu „Skarb rycerza Adama”
którego organizatorem jest: Pedagogiczna
Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Lompy w Katowicach
Filia w Tarnowskich Górach oraz wykorzystanie tego wizerunku poprzez umieszczanie zdjęć (prosimy zaznaczyć
wybrane pole [ ] znakiem X - brak w danej pozycji zaznaczenia pola [ ] TAK lub [ ] NIE jest jednoznaczne
z brakiem wyrażenia zgody):
[ ] TAK

[

] NIE - na stronie internetowej organizatora

[ ] TAK

[

] NIE – na portalu społecznościowym Facebook (fanpage organizatora)

[ ] TAK

[

] NIE – w kronice organizatora

[ ] TAK

[

] NIE – na ekspozycjach w siedzibie organizatora

[ ] TAK

[

] NIE – w publikacjach i folderach wydanych przez organizatora

w celach dokumentacyjnych i informacyjno-promocyjnych organizatora.
KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanej dalej RODO) Pedagogiczna Biblioteka
Wojewódzka im. Józefa Lompy w Katowicach informuje, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Lompy
w Katowicach z siedzibą przy ul. Ks. kard. S. Wyszyńskiego 7, 40-132 Katowice, tel 32 258 38 38, e-mail:
biblioteka@pbw.katowice.pl.
2. Inspektorem ds. Ochrony Danych (osobą odpowiedzialną za prawidłowość przetwarzania danych) jest Marek
Woźniak (kontakt do inspektora: e-mail: daneosobowe@pbw.katowice.pl).
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach dokumentacyjnych i informacyjno-promocyjnych placówki:
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Lompy w Katowicach i będą udostępniane zgodnie
z wyrażoną przez Panią/Pana zgodą w tabeli powyżej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
4. Pani/Pana wyżej podane dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom.
5. Pani/Pana dane osobowe nie zostaną przekazane odbiorcom do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej.
6. Wyżej wymienione Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów.
7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także
prawo do przenoszenia danych.
8. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
9. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i nie ma żadnych konsekwencji związanych z niepodaniem danych
osobowych.
11. Administrator Danych Osobowych nie podejmuje w sposób zautomatyzowany decyzji oraz nie profiluje danych
osobowych.
12. Administrator Danych Osobowych nie planuje dalej przetwarzać danych osobowych w celu innym niż cel,
w którym dane osobowe zostaną zebrane.
........................................……………………………………………….
(data i czytelny podpis)
*niepotrzebne skreślić
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Załącznik nr 4
Oświadczenie o oryginalności pracy konkursowej.

Oświadczenie

Oświadczamy, że pracę plastyczną „Zamek rycerza Adama” zgłoszoną
do

powiatowego

konkursu

czytelniczego

„Skarb

rycerza

Adama”

przygotowaliśmy samodzielnie.
Praca nie narusza praw osób trzecich.

Miejscowość, data
........................................................

Własnoręczne podpisy:
........................................................
.....................................................…
........................................................
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Załącznik nr 5
Kryteria oceny prac konkursowych.

OCENA PRAC KONKURSOWYCH
Kryteria oceny:
1. Zgodność tematu pracy z tematyką konkursową i regulaminem.
2. Wartość artystyczna.
3. Dobór materiałów wykorzystanych w pracy plastycznej.
4. Oryginalność podejścia do tematu i pomysł na pracę przestrzenną.

Każde kryterium podlega ocenie od 0 do 5 punktów

I kategoria wiekowa:
uczniowie klas IV - VI szkół podstawowych

L.p.

Kryteria oceny

Nazwa szkoły
1.

2.

3.

4.

Suma

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11

OCENA PRAC KONKURSOWYCH
Kryteria oceny:
1. Zgodność tematu pracy z tematyką konkursową i regulaminem.
2. Wartość artystyczna.
3. Dobór materiałów wykorzystanych w pracy plastycznej.
4. Oryginalność podejścia do tematu i pomysł na pracę przestrzenną.

Każde kryterium podlega ocenie od 0 do 5 punktów

II kategoria wiekowa:
uczniowie klas VII - VIII szkół podstawowych i klas III gimnazjów

L.p.

Kryteria oceny

Nazwa szkoły
1.

2.

3.

4.

Suma

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
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Załącznik nr 6
Protokół przebiegu etapu powiatowego konkursu czytelniczego.

Protokół
z przebiegu minigry zamkowej
„Skarb rycerza Adama”
przeprowadzonej 9 maja 2019 r.
w.......................................................................................................
Komisja w składzie:

L.p.

Imię i nazwisko członka komisji

Funkcja

1.

Przewodniczący

2.

Członek

3.

Członek

4.

Członek

Podpis

stwierdza, że:


kwalifikacja uczestników do etapu powiatowego i etap powiatowy Konkursu zostały
przeprowadzone zgodnie z Regulaminem Konkursu (XI Etap szkolny – organizacja,
XII Etap powiatowy – organizacja)

Liczba szkół zgłoszonych do udziału w etapie powiatowym Konkursu Czytelniczego:
w I kategorii wiekowej: …...........
w II kategorii wiekowej: .…...........
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Wykaz uczestników konkursu oraz punktacja.
I kategoria wiekowa: uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych

L.p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Zespoły
/imiona, nazwiska
uczestników/

Nazwa szkoły

Punktacja
zadania

umiejętności

praca
konkursowa

Suma
pkt.

1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
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Wykaz uczestników konkursu oraz punktacja
II kategoria wiekowa: uczniowie klas VII-VIII szkół podstawowych i klas III gimnazjów

L.p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zespoły
/imiona, nazwiska
uczestników/

Nazwa szkoły

Punktacja
zadania

umiejętności

praca
konkursowa

Suma
pkt.

1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
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Wyniki konkursu
I kategoria wiekowa: uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych
L.p.

Zespół /imię i nazwisko członka, nazwa szkoły/

Ilość zdobytych pkt.

Miejsce I
Miejsce II

Miejsce III

II kategoria wiekowa: uczniowie klas VII-VIII szkół podstawowych i klas III gimnazjów
L.p.

Zespół /imię i nazwisko członka, nazwa szkoły/

Ilość zdobytych pkt.

Miejsce I
Miejsce II

Miejsce III

Miejscowość, data
…........................................................................................
Podpisy członków Komisji:
1.Przewodniczący
2.Członek

komisji

3.Członek

komisji

4.Członek

komisji

komisji
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