REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU

Organizatorem konkursu wieloprzedmiotowego „Turnieju Trójmagicznego” jest Szkoła
Podstawowa nr 82 im. prof. Jana Czochralskiego w Gdańsku.
Celem konkursu jest:
rozwijanie pasji i zainteresowań literaturą,
dostrzeganie aspektów wieloprzedmiotowości w literaturze,
promowanie zdolności artystycznych dzieci i młodzieży,
aktywizowanie uczniów w środowisku szkolnym i pozaszkolnym.
Konkurs jest skierowany do uczniów klas 4 - 8 szkoły podstawowej.
Każdy Szkoła może zgłosić do konkursu do etapu szkolnego dowolną ilość uczniów
(lecz nie mniejszą niż trzech uczestników).
Do etapu rejonowego przechodzą trzej najlepsi uczniowie ze szkoły.
Do etapu wojewódzkiego kwalifikuje się dwunastu uczniów, których suma punktów
z etapu I i II jest najwyższa.
Zgłoszenie do Konkursu polega na dostarczeniu wypełnionej karty zgłoszenia.
Prace konkursowe zakwalifikowane do etapu rejonowego wraz z wypełnioną kartą
zgłoszenia należy przesłać (lub dostarczyć osobiście) na adres:
Szkoła Podstawowa nr 82 im. prof. Jana Czochralskiego w Gdańsku
ul. Radarowa 26
80–298 Gdańsk
Z dopiskiem „Turniej Trójmagiczny”.
LUB wysłać wersję elektroniczną na adres: turniejtrojmagicznysp82@gmail.com
Termin składania zgłoszeń: 15 listopada 2021r.

Etap rejonowy oraz wojewódzki będą oceniane przez Komisję Konkursową złożoną
z pracowników szkoły organizującej konkurs.
Kryteria oceny prac:
etap szkolny – test wyboru – listopad 2021
etap rejonowy teleturniej – styczeń/luty 2022
etap wojewódzki turniej trójmagiczny na terenie szkoły SP 82 – marzec/kwiecień 2022
Prace przechodzą na własność organizatora i nie będą zwracane.
Konkurs zakończy się wyłonieniem laureatów oraz wręczeniem nagród oraz dyplomów.
Lista laureatów oraz nagrodzone prace zostaną opublikowane na stronie internetowej
szkoły oraz Facebooku szkoły.
Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się w czerwcu, dokładny termin zostanie podany
po zakończeniu etapu rejonowego.
Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmian Regulaminu w każdym czasie bez podania
przyczyny.
* * *
W przypadku niemożliwości przeprowadzenia konkursu w formie stacjonarnej:
Turniej Trójmagiczny zostanie przeprowadzony w formie online:

• Etap pierwszy – test wyboru – listopad 2021 (prace nadesłane i sprawdzone – reżim
sanitarny LUB test przeprowadzony za pomocą aplikacji

);

• Etap drugi – test z wiedzy o filmach (pytania jednokrotnego wyboru) –
przeprowadzony za pomocą aplikacji
do koordynatorów konkursu w szkole).

(szczegóły zostaną rozesłane

• Etap trzeci – teleturniej przeprowadzony w aplikacji TEAMS.
Punkty z testu z etapu pierwszego oraz z etapu drugiego i trzeciego zostaną
zsumowane, a troje uczniów z najwyższą sumą punktów otrzymają nagrody
oraz dyplomy.
Test z aplikacją
przez organizatora terminie.

zostanie

przeprowadzony

w

wyznaczonym

Wyniki z testów muszą zostać przesłane w terminie wyznaczonym przez organizatora.
Ogłoszenie wyników nastąpi
lecz nie później niż 20.05.2022r.

do

terminu

ustalonego

przez

organizatora,

Organizator przedstawi wyniki (z pełnym imieniem i nazwiskiem uczestnika)
na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 82 im. prof. Jana Czochralskiego
w Gdańsku (http://sp82.edu.gdansk.pl/pl) oraz na Facebooku Szkoły Podstawowej
nr 82 im. prof. Jana Czochralskiego w Gdańsku. Wyniki zostaną również rozesłane
do koordynatorów konkursu w danej szkole.

