SZKOŁA PODSTAWOWA
IM. I. ŁUKASIEWICZA W CZARNEJ
PTSM Zarząd Oddziału w Krośnie
SK PTSM ”Besida” w Czarnej
zapraszają

na

XXVIII KONKURS
w kategorii szkół podstawowych

O BIESZCZADACH WIEM PRAWIE
WSZYSTKO
Konkurs odbędzie się w Zespole Szkół Samorządowych w Czarnej
w dniu 10 lutego 2017 roku
10.02.2017 r.

- 1300 – 1345 przyjazd i rejestracja uczestników
- 1400 – 1500 rozwiązywanie testu
- 1530 – 1630 spotkanie edukacyjne

Część finałowa około 17.00
Zakończenie części finałowej około 20.00

Informacje ogólne: Konkurs jest dwuetapowy:

ETAP I: Każdy uczestnik pisze test. W tej części uczestnik może korzystać z wszelkiego
rodzaju pomocy: map, książek, przewodników, notatek, a nawet ze ściągawek – lecz tylko
z własnych, przez siebie przyniesionych, oprócz testów z ubiegłych lat.

Czas pisania testu jest ściśle ograniczony
ETAP II – finał: Uczestnicy konkursu z największą ilością punktów

(zazwyczaj 10 –

ciu) biorą udział w finale. Finał odbywa się w obecności wszystkich uczestników konkursu,
opiekunów grup oraz zaproszonych gości.
W konkurencji finałowej obowiązkowy jest 2 - 3 minutowy popis krasomówczy
(tematyka związana z Bieszczadami) oraz konkurencja sprawdzająca orientację na mapie.
Pozostałe konkurencje finałowe są jednakowe dla wszystkich zawodników, finaliści
rozwiązują je jednocześnie w określonym czasie. Dla finalistów przewidziane są nagrody
i dyplomy.

Uczestnictwo w konkursie należy zgłosić do dnia
6 lutego 2016 r.
na adres: Zespół Szkół Samorządowych, 38 - 710 Czarna Górna 126
ewentualnie telefonicznie; 13 46 190 45, 608 552 739
lub na adres poczty elektronicznej;
ptsmczarna@poczta.onet.pl bądź anna3107@poczta.onet.pl
W ZGŁOSZENIU należy podać liczbę uczestników - lecz nie więcej niż
5 - ciu uczestników z jednej szkoły. Karta zgłoszeń do pobrania na stronie
Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych Zarząd Oddziału
w Krośnie: http://www.ptsmkrosno.org.pl
Każdy uczestnik powinien mieć ze sobą:
- przybory do pisania,
- aktualnie ubezpieczenie NNW nie jest wymagane (jeżeli młodzież nie jest
ubezpieczona w szkole, można rozważyć wykupienie ubezpieczenia).

Uwaga
1. Na imprezę uczestnicy przyjeżdżają pod opieką dorosłej osoby:
nauczyciela – w przypadku grupy szkolnej,

w przypadku pojedynczego

uczestnika – jednego z rodziców.
2. Na imprezę przejeżdżają tylko uczniowie biorący udział w konkursie.
3. Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne.
(koszty przejazdów uczestnicy pokrywają we własnym zakresie)
Literatura:
- przewodnik „Bieszczady” wydawnictwo Rewasz (wyd. najnowsze),
- przewodnik „Bieszczady” wydawnictwo Bosz,
- mapa turystyczna „Bieszczady” wydawnictwo Compass, (od 2013),
- Stanisław Kłos „Bieszczady. Ostatni taki zakątek” wyd. Muza 2012 r.

z turystycznym pozdrowieniem

ORGANIZATORZY

