Regulamin Konkursu
Konkurs rozegrany będzie w dwóch etapach:
- etap I (on-line) sprawdzający ogólną wiedzę na temat historii polskiej piłki nożnej
mężczyzn w latach 1921 - 2016 (link do strony konkursowej będzie podany po zgłoszeniu
szkoły do konkursu, drogą elektroniczną), 3 uczestników z największą liczbą poprawnych
odpowiedzi z każdej szkoły zakwalifikuje się do II etapu,
- etap II odbędzie się w siedzibie SMS Głogów ul. Obozowa 3 i będzie to test jednokrotnego
wyboru dot. wiedzy o MZKS "Chrobry" Głogów.
I.

Organizacja konkursu

1. Organizator konkursu: Organizatorem konkursu jest SMS Certus
2. Miejsce konkursu: II etap Konkursu odbędzie się w SMS Certus w Głogowie przy ul.
Obozowej 3
3. Honorowy patronat nad konkursem sprawują Prezydent Miasta Głogów i MZKS
Chrobry.
4. Termin konkursu: I etap - 28 marca 2017 r., II etap - 7 kwietnia 2017 r.
5. Zgłoszenia i rejestracja uczestników: Zgłoszenie uczestników/szkoły do dnia 14
marca 2017 r. – drogą elektroniczną na adres sekretariat@sms.glogow.pl .
Rejestracja uczestników odbywa się na podstawie odpowiednio wypełnionych i
przesłanych do organizatora kart zgłoszeniowych, których wzory określa załącznik nr
1 do regulaminu, po zgłoszeniu szkoła otrzyma link do pytań I etapu konkursu.
Uwaga: Z każdej szkoły do II etapu przechodzi trzech uczestników, którzy
uzyskają najwyższe wyniki w swojej szkole.
II.

Cele konkursu:

1.

zachęcanie uczniów do systematycznej nauki i pogłębiania wiedzy,

2.

zaszczepienie młodzieży zasad zdrowej rywalizacji,

3.

promowanie idei konkursu jako środka umożliwiającego uzewnętrznienie
własnego potencjału.

III.

Zasady oceniania oraz przyznawania nagród i wyróżnień:

1. Etap I: test on - line odbędzie się dnia 28 marca 2017 r. o godzinie 10.00. Oceny
dokonuje się przez zsumowanie liczby poprawnych odpowiedzi. Trzech uczniów
(z jednej szkoły) z największą

liczbą punktów przechodzi do drugiego etapu.

W trakcie wypełniania testu nie można korzystać z zasobów internetowych. Każda
próba połączenia się z inną stroną internetową w trakcie wypełniania testu jest
rejestrowana. W przypadku takiej informacji na arkuszu końcowym, uczeń zostaje
zdyskwalifikowany.
Etap II: pisemny test jednokrotnego wyboru składający się z 30 pytań podstawowych
oraz 10 o wyższym poziomie dot. MZKS "Chrobry" odbędzie się 7 kwietnia 2017 r.
o godzinie 10.00 w siedzibie SMS w Głogowie przy ul. Obozowej 3.
2. Skład Jury Konkursu ustala Dyrektor Szkoły - organizatora.
3. Laureatami Konkursu zostają uczestnicy, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów –
zajmując odpowiednio do sumy zdobytych punktów - 1., 2. i 3. miejsce.
4. W przypadku kiedy uczestnicy otrzymają taką samą liczbę punktów w celu wyłonienia
zwycięzcy przewiduje się dodatkowe zadanie w formie pisemnego testu.
5. Punktacja ustalona przez członków komisji jest ostateczna.
6. Dla pozostałych uczestników przewidziano okolicznościowe dyplomy i „nagrody
pocieszenia” ufundowane przez sponsorów i organizatora.

