REGULAMIN
XX Powiatowego Konkursu Mitologicznego „Odyseusz i inni”
Informujemy, że konkurs zostanie przeprowadzony w bezpiecznej i wygodnej formie
online. Linki do testów online zostaną wysłane do zgłoszonych szkół oraz opiekunów na
dwa dni przed planowaną datą turnieju.
ORGANIZATOR:
• Publiczna Szkoła Podstawowa w Białopolu
• Starostwo Powiatowe w Chełmie
CELE KONKURSU:
• popularyzacja tematyki mitologicznej (z zakresu mitologii greckiej)
• pogłębienie wiedzy o kulturze antycznej
• pobudzenie aktywności czytelniczej uczniów
• rozwijanie postaw poznawczych wśród młodzieży
UCZESTNICY:
• uczniowie klas V i VI szkół podstawowych z powiatu chełmskiego
ZASADY UCZESTNICTWA:
• do konkursu powiatowego kwalifikują się trzy osoby z każdej z zainteresowanych
szkół
TERMINY:
• etap powiatowy - 9 czerwca 2021 r. o godz. 900
• termin zgłaszania uczestników (na załączonej karcie) - do 3 czerwca 2021 r. na
adres:
PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W BIAŁOPOLU
UL. ŻOŁNIERZY I AWP 35
22-135 BIAŁOPOLE
lub e-mail: zespolszkol_bialopole@op.pl
•
•

wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości po 9 czerwca 2021 r.
na szkolnym profilu Facebooka.
nagrody będzie można odebrać po ogłoszeniu wyników w Starostwie Powiatowym
w Chełmie (jeden przedstawiciel z danej szkoły).

LEKTURA:
Jan Parandowski – Mitologia (mity Greków)
Znajomość mitów w zakresie:
• narodziny świata, walka z tytanami,
• historia wojny trojańskiej,
• bogowie, ich domeny i związane z nimi wydarzenia: Afrodyta, Apollo, Ares,
Artemis, Atena, Demeter, Dionizos, Dzeus, Eros, Hades, Hefajstos, Helios, Hera,
Hermes, Hestia, Posejdon,
• mity o: Prometeuszu i Pandorze, Demeter i Persefonie, Artemis i Akteonie,
Heraklesie, Syzyfie, Dedalu i Ikarze, Królu Midasie Minosie i Minotaurze, Atenie
i Arachne, Apollinie i Marsjaszu.

FORMA KONKURSU:
❖ test online złożony z 50 pytań zamkniętych. Liczba otrzymanych punktów
decydować będzie o przyznanym miejscu w konkursie.
Każdy uczestnik, niezależnie od zajętego miejsca, otrzyma dyplom uznania. Dla
najlepszych przewidziano dyplomy laureata oraz atrakcyjne nagrody książkowe.
Postanowienia końcowe:
• uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie i publikację danych osobowych oraz
ich wizerunku w celu promocji wydarzenia, w sprawozdaniach oraz środkach
masowego przekazu, zgodnie z obowiązującym prawem (RODO)
„Klauzula zgody na rozpowszechnianie wizerunku ucznia zarejestrowanego
podczas organizacji konkursów, zawodów sportowych oraz innych uroczystości
szkolnych, na stronie internetowej Publicznej Szkoły Podstawowej w Białopolu
i Urzędu Gminy Białopole, zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.
o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 880)”
• udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na zastosowanie się do
niniejszego regulaminu
• dane osobowe wszystkich uczestników pozyskane do celów konkursu nie będą
udostępnione osobom trzecim.

KARTA ZGŁOSZENIA
XX POWIATOWEGO KONKURSU MITOLOGICZNEGO
„ODYSEUSZ I INNI”
(NALEŻY WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI)
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