Regulamin
międzyszkolnego konkursu o życiu i twórczości Cypriana Kamila Norwida
”Śladami Norwida”.
§1
1.Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Nr 1 im.C.K. Norwida w Świdniku.
2.Międzyszkolny konkurs o życiu i twórczości Cypriana Kamila Norwida „Śladami Norwida”
odbędzie się 17 marca 2016 roku o godz. 11.00 w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Nr 1
im.C.K. Norwida w Świdniku.
§2
1.Konkurs adresowany jest do uczniów gimnazjum oraz uczniów Zespołu Szkół Nr 1 im.C.K
Norwida w Świdniku.
2.Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu.
§3
Cele konkursu:
1. Zainteresowanie uczniów życiem i twórczością C.K. Norwida.
2. Motywowanie uczniów do korzystania z różnych źródeł informacji.
3. Wykorzystanie zdobytych w różnych źródłach informacji wiadomości o Cyprianie
Kamilu Norwidzie.

§4
Przebieg konkursu:
1.Uczestnicy konkursu losują numery stanowisk.
Zajmują miejsca przy stolikach z wylosowanym numerem.
2. Prowadzący konkurs zadawać będzie pytania uczestnikom kolejno, wg wylosowanego
numeru, zaczynając od numeru 1 (formuła konkursu podobna do teleturnieju„Jeden z
dziesięciu”).
3. Każdy z uczestników odpowiada na kolejne pytania odczytane przez prowadzącego
konkurs.
4.Po podaniu przez uczestnika poprawnej odpowiedzi, jury przyznaje 1 punkt, jeśli
odpowiedź jest niepoprawna, prowadzący konkurs odczytuje odpowiedz poprawną, a jury nie
przyznaje punktu uczestnikowi.
5.W sytuacji gdy dwóch uczestników uzyska taka samą ilość punktów ,jury zarządza
dogrywkę 3 dodatkowych pytań dla każdego z uczestników. Pytania odczytuje prowadzący
konkurs.
§5
Jury konkursowe składa się z 3 nauczycieli. Zadaniem jury jest obliczanie punktów zdobytych
przez poszczególnych uczestników oraz ogłoszenie zwycięzców - trzech uczestników, którzy
uzyskają największą ilość punktów, sporządzenie protokołu i odczytanie wyników.

§6
Rozstrzygnięcie konkursu – uczestnicy, którzy uzyskali kolejno największą ilość punktów
zdobędą I, II i III miejsce.
§7
1.Uczestników konkursu zgłaszają nauczyciele poszczególnych szkół wypełniając formularz
zamieszczony na stronie internetowej organizatora, drukują go, podpisują i składają na adres
Zespołu Szkół Nr 1 im.C.K.Norwida 21-040 Świdnik, ul. Okulickiego 13 tel.7512394, lub
przesyłając na adres e-mail: biblioteka@zsnorwid.swidnik.pl
2.Zgłoszenia do konkursu należy nadesłać do 7 marca 2016 roku.
§8
Dla zwycięzców konkursu przewidziane są nagrody rzeczowe. Wszyscy uczestnicy otrzymają
pamiątkowe dyplomy.
§9
Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem rozstrzygają organizatorzy.
Opiekunowie konkursu:
Małgorzata Warszyńska
Grażyna Janeczek

KARTA ZGŁOSZENIA
do międzyszkolnego konkursu o życiu i twórczości Cypriana Kamila Norwida
”Śladami Norwida”.

Nazwa placówki………………………………………………………………………………
Adres…………………………………………………………………………………………
Adres e-mail………………………………………………………………………………….
Nazwisko i imię uczestnika konkursu………………………………………………………..
Klasa………………………………………………………………………………………….
Imię i nazwisko nauczyciela
zgłaszającego uczestnika……………………………………………………………………..

…………………………….
(Miejscowość i data)
…………………………………………..
(Podpis nauczyciela zgłaszającego uczestnika)
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Strony internetowe
www.culture.pl/pl/tworca/cyprian-norwid
www.literat.ug.edu.pl/autors/norwid
www.norwid.art.pl/biografia
www.norwid.klp.pl

