Regulamin XII Powiatowego Konkursu Mitologicznego
Chojna 2019
1. Organizatorem
konkursu
jest
Zespół
Szkół
Ponadgimnazjalnych
w Chojnie.
2. W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół podstawowych, uczniowie szkół
podstawowych z oddziałami gimnazjalnymi, uczniowie klas pierwszych szkół
ponadgimnazjalnych powiatu gryfińskiego.

Organizacja konkursu:
Powiatowy Konkurs Mitologiczny odbędzie się 29 marca 2019 r. w sali
konferencyjnej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie.
Rozpoczęcie konkursu o godz. 10:00
Konkurs składa się z pięciu rund:
Pierwsza runda – drzewo genealogiczne
Trzyosobowe drużyny reprezentujące poszczególne szkoły otrzymują planszę ze
schematem drzewa genealogicznego oraz rozsypankę imion członków
mitycznego rodu. Zadaniem drużyny będzie uzupełnienie drzewa
genealogicznego.
Na wykonanie zadania drużyny mają 5 minut. Za prawidłowo wykonane zadanie
drużyna otrzymuje maksymalnie 5 punktów.
Druga runda - pytania
1. Runda polega na zadawaniu pytań każdej drużynie.
2. Wykorzystywane są trzy zestawy pytań o różnym poziomie trudności: za 1, za 2
oraz za 3 punkty.
3. O wyborze numeru pytania i poziomie trudności decyduje kapitan drużyny.
4. Każda drużyna ma prawo do sześciu pytań, które są zadawane w kolejności
ustalonej przez prowadzących w drodze losowania.
5. Każda drużyna ma 1 minutę na odpowiedź.
Trzecia runda – kalambury
1. Runda polega na odgadnięciu przez drużynę hasła, które jeden z uczestników
grupy będzie rysował na planszy.
2. Hasło uczestnik losuje u osoby prowadzącej.
3. Jeżeli drużyna odgadnie hasło w pierwszych 30 sekundach wówczas otrzyma
3 punkty, jeżeli w 30 następnych sekundach, otrzyma 2 punkty, natomiast jeżeli
odgadnie dopiero w ciągu 1 minuty i 30 sekund otrzyma 1 punkt. Po upływie
1 minuty i 30 sekund drużyna nie otrzymuje punktów.
4. Każda drużyna losuje trzy hasła z mitologii.
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Czwarta runda – najlepszy strój w stylistyce mitologicznej
Rywalizacja zespołowa w tej części konkursu polega na przedstawieniu
dowolnej postaci mitologicznej przez reprezentacje szkół. Drużyny przygotowują
strój w domu. Typują osobę z zespołu, która zaprezentuje się w przebraniu przed jury
i publicznością. Komentarz słowny podczas prezentacji może wygłosić dodatkowo
jeden z członków drużyny.
Czas prezentacji nie może przekroczyć 5 minut.
W tej części jurorzy oceniać będą prezentację postaci (strój, rekwizyty,
pomysłowość, zachowanie zgodności z wizerunkiem mitologicznym oraz samo
wystąpienie, m.in. płynność i oryginalność wypowiedzi).
Jury przyznaje od 0 do 10 pkt.
Nagrody:
Za zdobycie I - III miejsca przewidziane są nagrody rzeczowe.
Wszystkie drużyny otrzymają dyplomy.
Proponowana literatura:
- Jan Parandowski, Mitologia (dowolne wydanie).
- Zygmunt Kubiak, Mitologia Greków i Rzymian (dowolne wydanie).
- Władysław Kopaliński, Słownik mitów i tradycji kultury, PIW 1996.
- Lucyna Stankiewicz, Ilustrowany słownik mitologii greckiej i rzymskiej, Wrocław
2008.
- Mitologie świata. Bogowie, przedstawienia, motywy. Praca zbiorowa, wydawnictwo
Olesiejuk. Wyd. I 1995.
Postanowienia końcowe:
Werdykt komisji jest ostateczny i nieodwołalny.
W razie niewyłonienia zwycięzcy przewidziana jest dogrywka w formie pytań.
Uczestnicy konkursu i ich opiekunowie przyjeżdżają na własny koszt.
W czasie konkursu przewidziana jest przerwa na poczęstunek.
Prosimy o potwierdzenie udziału w konkursie do 22 marca 2019 r.

Organizator ma prawo do zmian w regulaminie.
Informacje o konkursie znajdą Państwo również na stronie internetowej naszej
szkoły: www.zsp1chojna.pl
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