REGULAMIN KONKURSU
WIEDZY O ZIEMI „GEO-GENIUSZ”
IV EDYCJA

§ 1 Organizator Konkursu
1) Konkurs Wiedzy o Ziemi „GEO-Geniusz” zwany dalej „Konkursem” organizowany jest przez Geopark Kielce – Centrum
Geoedukacji, z siedzibą w Kielcach przy ulicy Daleszyckiej 21, zwany dalej „Organizatorem”.
2) Konkurs organizowany jest w ramach projektu dofinansowanego ze Środków Wojewódzkiego Funduszu

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.
§ 2 Tematyka Konkursu
1) Tematyka konkursu obejmuje wiedzę z zakresu geologii, geografii, ekologii regionu świętokrzyskiego.
§ 3 Termin i miejsce Konkursu
1) Konkurs odbywa się:
a) Etap I (eliminacje szkolne) - w dniu 9 maja 2016 roku w szkołach gimnazjalnych z terenu powiatu kieleckiego, które
zgłoszą się do udziału w Konkursie.
b) Etap II (finał) – w dniu 6 czerwca 2016 r., który odbędzie się na terenie Centrum Geoedukacji, przy ulicy Daleszyckiej 21.
§ 4 Pytania i odpowiedzi konkursowe
1) Pytania i odpowiedzi konkursowe opracowują pracownicy Geoparku Kielce – Centrum Geoedukacji.
2) Zakres tematyczny pytań będzie dotyczył geologii, geografii, ekologii regionu świętokrzyskiego. Szczegółowy zakres
tematyczny wraz z literaturą zostanie dostarczony szkołom bezpośrednio zgłoszonym do udziału w konkursie oraz
zamieszczony będzie na stronie internetowej Centrum Geoedukacji, w zakładce Projekty

(http://centrum-

geoedukacji.pl/projekty).
§ 5 Uczestnicy Konkursu
1) Uczestnikiem Konkursu może być każdy uczeń szkoły gimnazjalnej z terenu powiatu kieleckiego, zgłoszony przez
nauczyciela/opiekuna szkoły.
2) Zadaniem nauczyciela/opiekuna jest sprawowanie opieki merytorycznej i formalnej nad prawidłowym przebiegiem
Konkursu.
§ 6 Rejestracja uczestników
1) Rejestracji osób chcących wziąć udział w konkursie dokonuje w imieniu uczniów nauczyciel, wysyłając zgłoszenie w
formie elektronicznej na adres e-mail: martyna.sutowicz@geopark-kielce.pl lub faxem

(41) 36 76 985 do dnia 15

kwietnia 2016 roku, wypełniając formularz zgłoszeniowy oraz podpisując stosowne oświadczenia.
2) Formularz zgłoszeniowy wraz z oświadczeniami dostępny jest na stronie internetowej Centrum Geoedukacji,
w zakładce Projekty (http://centrum-geoedukacji.pl/projekty).

3) Termin składania zgłoszeń upływa 15 kwietnia 2016 r.
§ 7 Obowiązki Uczestnika
1) Przystępując do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na:
a) przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora w celu przeprowadzenia Konkursu,
b) wykorzystanie danych osobowych, wizerunku, głosu oraz wypowiedzi przez Organizatora dla potrzeb Konkursu oraz
dla celów promocji i reklamy Konkursu lub Organizatora w programach informacyjnych i innych formach przekazu
medialnego oraz na stronie internetowej Organizatora.
§ 8 Etap I - eliminacje
1) Etap I (eliminacje szkolne) - w dniu 9 maja 2016 roku, o godzinie 12.00, w szkołach gimnazjalnych z terenu powiatu
kieleckiego, które zgłoszą się do udziału w Konkursie.
2) Arkusz testu eliminacyjnego zostanie przesłany drogą e-mailową do szkół/nauczycieli zgłoszonych, o godz. 11.30, w dniu
9 maja 2016 r.
3) Etap I polega na wypełnieniu przez Uczestnika testu składającego się z 20 pytań zamkniętych oraz 5 pytań otwartych.
4) Za każdą prawidłową odpowiedź w pytaniach zamkniętych Uczestnik otrzymuje 1 punkt. W przypadku nie wybrania
odpowiedzi, bądź wyboru odpowiedzi błędnej, Uczestnik nie uzyskuje punktu.
5) W pytaniach otwartych, za każde pytanie Uczestnik może zdobyć maksymalnie 1 do 5 punktów.
6) Czas na wypełnienie testu wynosi 30 minut.
7) Uczestnik nie może korzystać w czasie Konkursu z telefonu komórkowego oraz żadnego rodzaju pomocy naukowych.
8) Po zakończeniu etapu eliminacyjnego nauczyciel wskazany w formularzu zgłoszeniowym na opiekuna Konkursu, wysyła
skan testu eliminacyjnego drogą elektroniczną na adres: martyna.sutowicz@geopark-kielce.pl lub faxem pod nr 041/36 76
985, w dniu 9 maja 2016 r., w godzinach od 12.45 do 13.30.
9) 9 maja 2016 r. o godzinie 15.30 na stronie internetowej Centrum Geoedukacji, w zakładce Projekty http://centrumgeoedukacji.pl/projekty, zostanie zamieszczony klucz odpowiedz do testu eliminacyjnego.
10) Do finału zakwalifikowanych zostanie 50 uczniów, którzy najlepiej rozwiążą test i uzyskają najwyższą ilość punktów.
11) Kwalifikacji dokonują pracownicy Geoparku Kielce – Centrum Geoedukacji po sprawdzeniu arkusza eliminacyjnego.
12) Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 11 maja 2016 roku o godzinie 15.00, na stronie internetowej Centrum Geoedukacji,
w zakładce Projekty (http://centrum-geoedukacji.pl/projekty) oraz bezpośrednio drogą e-mailową do szkół gimnazjalnych
zgłoszonych do Konkursu oraz nauczycieli/opiekunów.

§ 9 Etap II – finał
1) Etap II (finał) – w dniu 6 czerwca 2016 roku , o godz. 10.00, który odbędzie się na terenie Centrum Geoedukacji, przy
ulicy Daleszyckiej 21, z udziałem 50 uczniów wyłonionych drogą I etapu eliminacyjnego.
2) Pytania (w formie opisowej i graficznej) etapu finałowego będą wyświetlane na ekranie w jednakowym
odstępie czasowym. Łącznie test będzie zawierał 30 pytań zamkniętych, z czterema wariantami odpowiedzi,
jednokrotnego wyboru.
3) Finaliści test rozwiązywać będą przy użyciu urządzeń automatycznych, wybierając określony wariant odpowiedz.

4) Za każdą poprawną odpowiedź, Uczestnik otrzymuje jeden punkt. W przypadku nie wybrania odpowiedzi, bądź wyboru
odpowiedzi błędnej, Uczestnik nie uzyskuje punktu.
5) Zwycięzcami Konkursu zostaną trzej kolejni Uczestnicy Etapu II, którzy udzielili najwięcej poprawnych odpowiedzi i zajęli
kolejno I-sze, II-gie i III-cie miejsce,
6) W przypadku, gdy Zwycięzcami Konkursu, będzie więcej niż trzech Uczestników przeprowadzona zostanie pomiędzy
nimi dogrywka w formie dodatkowych 5 pytań otwartych odczytywanych przez Przewodniczącego Komisji Konkursowej.
7) Ogłoszenie wyników II Etapu Konkursu odbędzie się 6 czerwca 2016 r. w Centrum Geoedukacji.
§ 10 Nagrody
1) 50 zakwalifikowanych do II etapu finałowego Uczestników Konkursu, łącznie z laureatami etapu finałowego otrzyma
próbniki najważniejszych skał.
2) Laureaci II etapu finałowego (I, II, III miejsce) otrzymają dodatkowe nagrody rzeczowe.
3) Nauczyciele/opiekunowie, których uczniowie zostali laureatami I, II i III miejsca otrzymają pomoc dydaktyczną w postaci
reprezentatywnych skał świętokrzyskich.
§ 11 Postanowienia końcowe

1) Przystąpienie uczestnika do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
2) W razie zaistnienia przyczyn niezależnych od Organizatora zastrzega on sobie prawo do przedłużenia
konkursu i zmian w terminarzu.
3) Pytania można kierować bezpośrednio do Organizatora konkursu: Geoparku Kielce – Centrum Geoedukacji
(tel. 41 36 76 800, e-mail: martyna.sutowicz@geopark-kielce.pl).
4) Informacje o Konkursie zostaną zamieszczone na stronie internetowej Centrum Geoedukacji www.centrumgeoedukacji.pl

