
REGULAMIN

GMINNEGO KONKURSU PT. „JAK BRAT ALBERT”

ORGANIZOWANEGO W RAMACH PROJEKTU „KTO KOMU POMAGA?”

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 3 w Libiążu.

2. Partnerem konkursu jest Fundacja im. Brata Alberta w Libiążu.

3. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas III – VIII szkoły podstawowej.

§ 2. Cele Konkursu

1. Poznanie historii życia Adama Chmielowskiego.

2. Przybliżenie głównej idei działalności Fundacji Brata Alberta.

3. Rozwijanie pasji czytelniczej.

4. Wzmocnienie wartości chrześcijańskich.

5. Wskazanie pozytywnego wzorca niesienia bezinteresownej pomocy drugiemu człowiekowi.

6. Kształtowanie postawy tolerancji i miłości bliźniego.

§ 3. Przebieg i warunki udziału w konkursie

1. Termin i miejsce konkursu: 14.05.2020. godz. 10.00. SP3 w Libiążu,

ul. Św. Barbary 5, 32-590 Libiąż.

2. Konkurs przebiega jednoetapowo.

3. Uczniowie rywalizują w trzech kategoriach:

- kat. I – klasy III – IV,

- kat. II – klasy V – VI,

- kat. III – klasy VII – VIII.

4. Uczestnik konkursu ma 45 min. na rozwiązanie testu sprawdzającego wiedzę na temat życia 

Świętego Brata Alberta oraz z działalności Fundacji jego imienia.

5. Test jest rozwiązywany indywidualnie przez każdego z uczestników konkursu. W trakcie 

rozwiązywania testu nie wolno korzystać z jakichkolwiek pomocy naukowych, urządzeń 

technicznych czy też pomocy osób trzecich.

W razie naruszenia tej zasady – uczestnik konkursu otrzymuje 0 pkt za całość testu.

§ 4. Zasady wyłaniania zwycięzców oraz jury konkursu

1. Testy oceniane są przez jury wg sporządzonego klucza odpowiedzi.

2. Jury Konkursu składa się z nauczycieli wyznaczonych przez p. Dyrektor.

3. Nad przeprowadzeniem Konkursu czuwają organizatorzy.



§ 5. Wyniki Konkursu i nagrody

1. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 18.05.2020r.

2. Każdy uczestnik konkursu otrzyma dyplom.

3. Laureatom konkursu zostaną przyznane nagrody w postaci niespodzianek przygotowanych

przez podopiecznych fundacji i uroczyście wręczone podczas Dnia Patrona 

w Fundacji im. Brata Alberta w Libiążu.

§ 6. Zgłoszenia do konkursu

1. Udział w konkursie jest dobrowolny i powinien wynikać z decyzji ucznia.

2. Każda szkoła ma prawo zgłosić 1 uczestnika w każdej kategorii

do 21.04.2020r. na adres: agmaz1@poczta.fm

3. Szkoła, która nie posiada wszystkich oddziałów, w porozumieniu z organizatorem, ma prawo

zgłosić 3 uczniów.

4. Zgłoszenia wypełnione komputerowo prosimy wysyłać na adres: agmaz1@poczta.fm

Wzór takiego zgłoszenia pozostaje do pobrania na stronie internetowej www.sp3libiaz.pl 

w zakładce konkursy.

5. Zgody na udział w konkursie prosimy pobrać z tego samego miejsca i przywieźć wypełnione

na konkurs.

6. Informacje na temat konkursu dostępne na stronie www.sp3libiaz.pl w zakładce konkursy.

7. Dodatkowe informacje związane z konkursem można uzyskać u organizatorów:

Leokadia Rzechowska tel.: 692417990, 

Agata Mazur tel.: 885751262, 

Joanna Drzewniak tel: 509820125.

§ 7. Postanowienia końcowe

1. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika regulaminu.

Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania ustalonych w nim zasad.

2. Od decyzji Organizatora i Komisji Konkursowej nie przysługuje odwołanie.

3. Organizatorom przysługuje prawo do przyznania dodatkowych nagród i wyróżnień.

§ 8. Literatura konkursu

1. „Święty Brat Albert. Święci uśmiechnięci.” - Eliza Piotrowska.

2. „Zawsze dam mu chleb. Opowieść o św. Bracie Albercie.” - Anna Matusiak.

3. „Miłość trzeba udowodnić.” - Julia Jordan.

4. https://pl.wikipedia.org/wiki/Adam_Chmielowski

5. https://pl.wikipedia.org/wiki/Fundacja_im._Brata_Alberta


