REGULAMIN GRY TERENOWEJ
„VI BIEG PO KONSTYTUCJĘ 3 MAJA”

I.

ORGANIZATORZY KONKURSU
 organizatorami gry terenowej są: Rada Dzielnicy IX Borek Fałęcki – Łagiewniki, Rada
Dzielnicy XI, Rada Dzielnicy XII, Rada Dzielnicy XIII, Szkoła Podstawowa nr 49 oraz
Centrum Kultury Podgórza CSW Solvay.

II.






CELE KONKURSU
zainteresowanie uczniów historią Polski
popularyzowanie wiedzy historycznej poprzez nowoczesne formy
skierowanie uwagi uczniów na ciekawe miejsca w ich najbliższym otoczeniu
zachęcenie uczniów do kultywowania tradycji patriotycznych
zwrócenie uwagi na rolę samorządu lokalnego w zakresie popularyzowania partycypacji
i świadomej postawy obywatelskiej.

III.

UCZESTNICY KONKURSU
konkurs adresowany jest do uczniów klas VII szkół podstawowych oraz uczniów gimnazjów
w grze biorą udział zespoły złożone z sześciu uczniów POD OPIEKĄ nauczyciela
zgłoszenie do konkursu następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszenia
i przesłanie go na adres pocztowy: Szkoła Podstawowa nr 49, ul. J. MontwiłłaMireckiego 29, 30-426 Kraków lub e-mailowy: gimnazjum24krakow@wp.pl
lub
telefonicznie (12) 268 12 31 w nieprzekraczalnym terminie do 9 maja 2018 r.
zespoły, które zgłoszą chęć uczestniczenia w konkursie po terminie 9.05.2018 r., w tym w
dniu odbywania się konkursu, nie zostaną zakwalifikowane do udziału w grze terenowej.
zespoły przez cały czas trwania gry terenowej znajdują się pod czynną opieką nauczyciela
oddelegowanego w tym celu przez szkołę.








IV.










PLAN KONKURSU
gra terenowa odbędzie się w dniu 11 maja 2018 r. (piątek)
rejestracja zespołów rozpocznie się o godz. 9.25 w siedzibie Rady Dzielnicy IX przy ul.
Żywieckiej 13 w Krakowie (teren KS Borek)
gra terenowa rozpocznie się o godz. 9.30 spod siedziby Rady Dzielnicy IX
udział w grze nie wymaga wcześniejszego przygotowania
uczestnicy otrzymują wszystkie niezbędne materiały oraz mapę z zaznaczonymi punktami
zadaniem uczestników jest odnalezienie poszczególnych punktów, wykonanie zadań i
zebranie fragmentów Konstytucji
za każdy fragment Konstytucji uczniowie otrzymują 1 pkt, a za każde wykonane zadanie od
1 do 5 pkt
na odnalezienie punktów i wykonanie zadań uczniowie mają 2 godziny
gra terenowa zakończy się w Szkole Podstawowej nr 49 im. J.U. Niemcewicza przy ul.
J. Montwiłła-Mireckiego w Krakowie, ok. godziny 11.30 ogłoszeniem wyników
i wręczeniem nagród oraz dyplomów.

