Regulamin konkursu wiedzy ekologicznej
„ekoWIEDZA”
dla klas IV - VIII organizowanym w ZSP nr 1 w Gliwicach

1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV - VIII Szkoły Podstawowej nr 16 w
Gliwicach.
2. Udział w konkursie jest całkowicie dobrowolny i bezpłatny.
3. Zadaniem uczniów jest wcześniejsze zapoznanie się z informacjami dotyczącymi
ekologii i ochrony środowiska. Linki zostaną zamieszczone na fb, stronie internetowej
ZSP nr 1 oraz w niniejszym regulaminie na tydzień przed planowaną datą konkursu.
4. Zadaniem konkursowym będzie rozwiązanie w wyznaczonym terminie oraz godzinie
testu (quizu) zamieszczonego na platformie Quizizz, składającego się z 20- 30 pytań.
5. Każdy uczestnik loguje się na platformie Quizizz swoim nazwiskiem oraz imieniem,
np. NowakAnna. Aby móc przystąpić do quizu należy w podanym terminie i godzinie
wejść na stronę: joinmyquiz.com oraz wpisać podany na facebooku kod dostępu.
Jeżeli pojawi się taka konieczność, po wprowadzeniu kodu należy kliknąć opcję
„zaloguj przez Google”- pierwsza z góry.
6. Quiz można rozwiązać tylko 1 raz.
7. Pod uwagę będzie brana poprawność udzielonych odpowiedzi oraz najkrótszy czas.
Pytania zamieszczone w quizie będą oparte na linkach udostępnionym wcześniej
uczniom.
8. W przypadku takiej samej ilości punktów oraz czasu zorganizowana zostanie
dogrywka, o której uczniowie zostaną powiadomieni za pomocą fb oraz strony
internetowej ZSP nr 1 w Gliwicach.
9. Zwycięzca musi udzielić minimum 50% poprawnych odpowiedzi na pytania
zamieszczone w quizie.
10. Warunkiem udziału w konkursie jest wypełnienie karty zgłoszenia i odesłanie jej na
adres: kowal_e@zsp1gliwice.pl do 2.11.2020r. Kartę zgłoszenia można również
napisać własnoręcznie.
11. Terminy:
a) Udostępnienie uczniom linków: do 2.11.2020r.
b) Konkurs (udostępnienia linka): 6.11.2020r.
c) Ogłoszenie wyników: 9.11.2020r.
d) W przypadku dogrywki: dogrywka: 10.11.2020r., ostateczne ogłoszenie wyników:
12.11.2020r.
12. Nagrodzone zostaną 2 osoby.
13. Wręczenie nagród- grudzień 2020.

Obowiązujące linki:
https://www.youtube.com/watch?v=p60yNIYrYxE

https://koszenasmieci.pl/jak-dlugo-rozkladaja-sie-smieci
https://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/56,114944,21795577,te-zwierzeta-gina-przezludzka-bezmyslnosc-tak-konczy-sie-wyrzucanie.html
https://www.youtube.com/watch?v=Rf9b4cgYZm0
https://pl.wikipedia.org/wiki/Greenpeace

Zgoda na udział w konkursie „ekoWIEDZY”

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka
……………………………………………………………………. w konkursie „ekoWIEDZY” organizowanym
przez Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 1 w Gliwicach, co wiąże się z udostępnieniem danych
mojego dziecka i ewentualnych jego zdjęć na stronie internetowej szkoły, facebooku oraz
stronie sponsora- firmy Eko Max.

Podpis rodzica/ opiekuna prawnego:

Załącznik nr 1

