	
  
	
  

Regulamin Miejskiej Olimpiady Wiedzy o Morzu Bałtyckim

I. Organizator
1/ Burmistrz Miasta Darłowo,
2/ Zarząd Portu w Darłowie i Urząd Miejski w Darłowie.
II. Cele Olimpiady
1/ uczczenie Morza Bałtyckiego w ramach Święta Morza Bałtyckiego,
2/ upowszechnianie wśród młodzieży wiedzy o morzu i gospodarce morskiej Morza
Bałtyckiego,
3/ uwrażliwienie na aktualne problemy ochrony środowiska morskiego
4/ rozwijanie pasji i zainteresowań proekologicznych.
III. Uczestnicy
1/ uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Żołnierza WOP
2/ uczniowie Społecznej Szkoły Podstawowej im. Lotników Morskich
3/ uczniowie Miejskiego Gimnazjum im. S. Dulewicza
4/ uczniowie Gimnazjum Społecznego im. Lotników Morskich
5/ uczniowie Zespołu Szkół im. S. Żeromskiego
6/ uczniowie Zespołu szkół Morskich
IV. Założenia organizacyjne
1/ Olimpiada zostanie przeprowadzona w dwóch etapach:
I etap – szkolny, podczas którego nastąpi wyłonienie maksymalnie pięciu
uczniów, którzy będą reprezentowali szkołę w II etapie. Termin przeprowadzenia
eliminacji szkolnych do 11 marca 2016 r. Sposób eliminacji szkolnych jest dowolny.
II etap – miejski, w dniu 15 marca 2016 r. w Miejskim Gimnazjum im. S.
Dulewicza, godz. 1200 podczas którego nastąpi wyłonienie laureatów Olimpiady.
Etap miejski polega na rozwiązaniu testu wyboru składającego się z 50 pytań w
czasie 60 minut.
Na jego podstawie wyłonionych zostanie trzech laureatów w kategoriach: II etap
kształcenia, III etap kształcenia, IV etap kształcenia. Kolejność uczestników wynika z
liczby uzyskanych punktów. W razie uzyskania równej liczby punktów wyżej znajdzie
się uczeń, który uzyska większą ilość punktów z wiedzy o florze i faunie Bałtyku
3. W obu etapach uczniowie startują indywidualnie.
4. Zabrania się w czasie trwania poszczególnych etapów Olimpiady posiadania i
używania sprzętu i urządzeń elektronicznych oraz środków łączności, w tym
telefonów komórkowych.
5. Podczas rozwiązywania testu miejskiego uczniowie z każdej szkoły będą
rozdzieleni w różnych salach.
V. Tematyka Olimpiady

	
  
	
  

Od uczestników wymagana jest znajomość wiedzy związanej ze środowiskiem Morza
Bałtyckiego z elementami historii tego obszaru, astronomii, żeglarstwa. W teście
umieszczone będą zadania wykraczające poza poziom rozszerzony podstawy
programowej.
VI. Inne
1. Nadzór organizacyjny i merytoryczny nad przebiegiem Olimpiady sprawować
będzie jury powołane Zarządzeniem Burmistrza Miasta .
2. Decyzje Jury są ostateczne. W dniu 16 marca wyniki Olimpiady zostaną
umieszczone na stronie Miasta i przesłane do szkół.
3. Uczestnik Olimpiady przystępując do testu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich
danych osobowych i umieszczenie wizerunku w środkach masowego przekazu.
4. Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie dyplomów i nagród - 18 marca 2016 r.,
Kino Bajka, godz. 1100.
VII. Kontakt
Referat Oświaty i Spraw Społecznych, Zbigniew Mielczarski, mail: oss@darlowo.pl,
tel 94 314 22 23 w. 230, pokój nr 8.
organizator

