Regulamin VI edycji Dolnośląskiego
Konkursu Mitologicznego
dla szkół podstawowych
2017/2018

§1
1. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Urszulańskich
we Wrocławiu.
2. Celem konkursu jest rozbudzenie zainteresowań mitologią grecką
i rzymską.
§2
Uczestnikiem konkursu może być każdy uczeń szkoły podstawowej z
Dolnego Śląska.
§3
1. Konkurs jest dwuetapowy.
2. Etap I konkursu - szkolny - odbywa się w szkole podstawowej, która
zgłosiła swój udział w konkursie.
3. Etap II konkursu - wojewódzki - odbywa się w Zespole Szkół
Urszulańskich przy pl. Nankiera 16 we Wrocławiu.
§4
1. Warunkiem udziału w etapie szkolnym jest zgłoszenie szkoły do

udziału w konkursie, a następnie rozwiązanie testu jednokrotnego
wyboru przez ucznia danej szkoły w czasie i terminie wyznaczonym
przez Organizatora.
2. Każda szkoła zgłasza swój udział w konkursie poprzez wypełnienie
formularza zgłoszeniowego, znajdującego się na stronie
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3.
4.

5.
6.

Organizatora konkursu www.urszulanki.edu.pl w zakładce
„Dolnośląski Konkurs Mitologiczny”.
Formularz zgłoszeniowy aktywny jest od 29 stycznia do 9 lutego
2018 r.
Szkoła podstawowa, po przeprowadzeniu I etapu konkursu,
przesyła wyniki wszystkich uczniów, którzy uzyskali co najmniej
50% maksymalnej liczby punktów, za pomocą formularza
znajdującego się na stronie Organizatora konkursu w zakładce
„Dolnośląski Konkurs Mitologiczny”.
Formularz do przesłania wyników aktywny jest od 15 lutego do 19
lutego 2018 roku.
Nieprzesłanie wyników uczniów z etapu szkolnego w wyznaczonym
czasie jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w konkursie.
§5

1. Zgłoszenie szkoły do konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem

zgody dyrektora, nauczycieli i rodziców uczniów na zbieranie i
przetwarzanie danych osobowych w zakresie związanym z
przebiegiem konkursu.
2. Dyrektor szkoły odpowiada za uzyskanie zgody rodziców uczniów
biorących udział w konkursie na przetwarzanie danych osobowych
do celów konkursu.
3. Dyrektor
szkoły
zobowiązany
jest
też
do
zebrania
i przechowywania oświadczeń rodziców o treści: Oświadczam, iż
zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2002 r., NR 101, poz. 926 z późniejszymi
zmianami) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego
dziecka:
.....................................,
uczennicy/ucznia
klasy
........................szkoły............................................................................................
............., do celów związanych z jego udziałem w Dolnośląskim
Konkursie Mitologicznym dla szkół podstawowych, w roku szkolnym
...............................……………………………………
(data i podpis rodziców)
§6
1. Do etapu wojewódzkiego przechodzi 70 uczniów z najlepszymi

wynikami.
2. Organizator zastrzega sobie prawo zwiększenia lub zmniejszenia
liczby uczestników etapu wojewódzkiego w szczególnych
sytuacjach.
3. Szkoły, których uczniowie zakwalifikowani zostali do etapu
wojewódzkiego konkursu, będą poinformowane o tym drogą
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mailową lub telefonicznie przez Organizatora do dnia 21 lutego
2018 r.
4. Na stronie internetowej Organizatora w zakładce „Dolnośląski
Konkurs Mitologiczny” będzie podana informacja o minimalnej
liczbie punktów kwalifikujących do etapu wojewódzkiego.
§7
1. W etapie wojewódzkim każdy z uczestników rozwiązuje test
składający się z zadań zamkniętych i otwartych, sprawdzających
znajomość Mitologii Greków i Rzymian.
2. Każdy uczeń na rozwiązanie testu ma 60 minut.
§8
1. Zakres wiedzy i umiejętności sprawdzanych w konkursie wyznacza
lektura mitów greckich i rzymskich.
2. Organizator wskazuje "Mitologię" Jana Parandowskiego jako
podstawowe źródło bibliograficzne.
§9
1. Termin etapu szkolnego konkursu wyznacza się na 15.02.2018
roku, godzinę 12.00. Test trwa 30 minut.
2. Szkoły, otrzymują na dwa dni przed wyznaczonym terminem etapu
szkolnego test konkursowy w formacie PDF wraz z kluczem
odpowiedzi dla nauczycieli.
3. Materiał testowy i klucz odpowiedzi przesłany zostanie przez
Organizatora na adres e-mailowy wskazany w formularzu
zgłoszeniowym.
4. Etap wojewódzki - odbędzie się 15 marca 2018 roku, o godzinie
9.00, w Zespole Szkół Urszulańskich we Wrocławiu.
5. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród zaplanowane jest
po zakończeniu etapu wojewódzkiego 15 marca 2018 roku, o godz.
13.00
§ 10
1. Tytuł

finalisty VI Dolnośląskiego Konkursu
otrzymuje 10 najlepszych uczestników etapu
konkursu.
2. Tytuł laureata VI Dolnośląskiego Konkursu
otrzymuje 3 najlepszych uczestników etapu
konkursu.

Mitologicznego
wojewódzkiego
Mitologicznego
wojewódzkiego
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3. Nagrody rzeczowe wręczone będą najlepszym uczestnikom etapu

wojewódzkiego, którzy zajmą I, II i III miejsce.
4. Dla wszystkich uczestników etapu wojewódzkiego konkursu
przewidziano dyplomy uczestnictwa w etapie wojewódzkim.
§ 11
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na stronie
internetowej Organizatora.
2. Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora i na jego stronie
internetowej.
3. Organizator zastrzega sobie prawo przerwania, zmiany terminów
lub przedłużenia konkursu w razie wystąpienia przyczyn od niego
niezależnych.
4. Przystąpienie uczestnika do konkursu jest równoznaczne z
akceptacją treści Regulaminu.
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Regulamin Plastycznego Konkursu Mitologicznego
dla szkół podstawowych
2017/2018

§1
1. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Urszulańskich
we Wrocławiu.
2. Celem konkursu jest rozbudzenie zainteresowań mitologią grecką
i rzymską.
§2
Uczestnikiem konkursu może być każdy uczeń szkoły podstawowej.
§3
1. Konkurs jest jednoetapowy.
2. Warunkiem udziału w konkursie jest wykonanie pracy plastycznej,
nawiązującej do wybranej sceny mitologicznej, która zrealizuje
temat: „Wokół wojny trojańskiej.”
3. Praca może być wykonana techniką dowolną, w formacie A4.
4. Przy ocenie pracy Organizator, powołujący jury konkursowe,
weźmie pod uwagę następujące kryteria:
• czytelne wykorzystanie motywów mitologicznych i

zrozumienie

tematu „Wokół wojny trojańskiej”.
• oryginalność pracy,
• pomysłowość,
• estetykę wykonania.
5. Każda szkoła typuje do konkursu maksymalnie pięć prac
plastycznych - opatrzonych metryczką z nazwą konkursu, imieniem i
nazwiskiem ucznia, klasą, nazwą i adresem szkoły oraz imieniem i
nazwiskiem, a także numerem telefonu opiekuna.
6. Metryczka powinna być przyklejona na odwrocie pracy.
7. Prace należy przesłać lub dostarczyć osobiście na adres: Zespół
Szkół Urszulańskich we Wrocławiu, pl. Nankiera 16, 50-140
Wrocław, do 2 marca 2018 r.
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8. W przypadku prac przesyłanych pocztą o dochowaniu terminu
złożenia pracy konkursowej w siedzibie Organizatora decyduje data
stempla pocztowego.
9. Spośród nadesłanych prac jury konkursowe wybierze najlepsze, a
tym samym wyłoni zwycięzców.
§4
Zgłoszenie ucznia do konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody
dyrektora, nauczycieli i rodziców uczniów na zbieranie i przetwarzanie
danych osobowych w zakresie związanym z przebiegiem konkursu.
Dyrektor szkoły odpowiada za uzyskanie zgody rodziców uczniów
biorących udział w konkursie na przetwarzanie danych osobowych do
celów konkursu. Dyrektor szkoły zobowiązany jest też do zebrania i
przechowywania oświadczeń rodziców o treści: Oświadczam, iż zgodnie z
Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z
2002 r., NR 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) wyrażam zgodę na
przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka: .....................................,
uczennicy/ucznia
klasy
........................
szkoły........................................................................................................., do celów
związanych z jego udziałem w Plastycznym Konkursie Mitologicznym dla szkół
podstawowych,
w
roku
szkolnym
....................................................................................................
data i czytelny podpis rodziców.
§5
1. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród zaplanowane jest na 15
marca 2018 roku, godzinę 13.00 w auli Zespołu Szkół Urszulańskich we
Wrocławiu.
2. Laureaci i osoby wyróżnione w konkursie będą poinformowane
i zaproszone na galę wręczenia nagród drogą telefoniczną Organizatorzy konkursu skontaktują się z opiekunami uczestnika
konkursu.
§6
1. Nagrody rzeczowe wręczone zostaną najlepszym uczestnikom
konkursu, którzy zajmą I, II i III miejsce.
2. Dla nauczycieli uczniów wyróżnionych w konkursie przewidziano
stosowne zaświadczenia.
§7
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1. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na stronie
internetowej Organizatora.
2. Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora i na jego stronie
internetowej.
3. Organizator zastrzega sobie prawo przerwania, zmiany terminów
lub przedłużenia konkursu w razie wystąpienia przyczyn od niego
niezależnych.
4. Przystąpienie uczestnika do konkursu jest równoznaczne z
akceptacją treści Regulaminu.
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