Regulamin
Powiatowego Konkursu Wiedzy o Turcji dla Szkół
Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych
I Organizatorzy konkursu
1. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół nr 1 im. Melchiora Wańkowicza
w Błoniu oraz Grupa Inicel w partnerstwie ze Starostwem Powiatu
Warszawskiego Zachodniego.
2. Konkurs organizowany jest pod patronatem Ambasadora Turcji i Starostwa
Powiatu Warszawskiego Zachodniego.
II Cel konkursu
1. Rozbudzenie zainteresowań Turcją, jej historią, geografią i dziedzictwem
kulturowym.
2. Budowanie pozytywnego wizerunku Turcji.
3. Przełamywanie stereotypów i uprzedzeń.
4. Promocja Turcji.
III Zakres tematyczny konkursu
Konkurs obejmuje następujące zagadnienia:
1. Dzieje państwa tureckiego wraz z zagadnieniami współczesnej polityki
Turcji.
2. Środowisko przyrodnicze Turcji.
3. Kultura i dziedzictwo kulturowe Turcji (obyczaje, język, religia).
4. Atrakcje turystyczne znajdujące się na terenie Turcji.
IV Forma konkursu
1. Konkurs ma charakter jednostopniowy w postaci testu pisemnego
mieszanego (z przewagą pytań zamkniętych) dotyczących wiedzy o Turcji.
2. Zwycięzcą konkursu zostanie osoba, która popełni najmniej błędów
w odpowiedziach testowych i tym samym wyeliminuje pozostałych
uczestników. Uczniowie, którzy dostaną tę samą liczbę punktów wezmą udział
w krótkiej dogrywce.
3. Finał zostanie przeprowadzony publicznie 7 września 2013 r. podczas
Pikniku Tureckiego na Rynku w Błoniu.
V Termin i miejsce konkursu
5 września 2013 r. o godz. 10.00 Zespół Szkół nr 1 im. Melchiora Wańkowicza
w Błoniu. W przypadku bardzo dużego zainteresowania młodzieży konkursem,
egzamin zostanie przeprowadzony na terenie ich macierzystych szkół.

VI Warunki uczestnictwa
1. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych każdego typu z terenu powiatu warszawskiego
zachodniego.
2. Jedna szkoła może zgłosić do udziału w konkursie maksymalnie 10 uczniów.
3. Warunkiem uczestnictwa jest dostarczenie kompletnie wypełnionej Karty
Zgłoszenia (Załącznik) do sekretariatu ZS nr 1 im. M. Wańkowicza w Błoniu
do 4 września 2013 roku do godz. 12.00.
VII Zgłoszenia
Karty Zgłoszenia należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie
do 4 września 2013 roku do godz. 12.00 do sekretariatu Zespołu Szkół nr 1 im.
Melchiora Wańkowicza w Błoniu, ul. Łąki 2 lub drogą elektroniczna na adres:
zs@zs1-blonie.pl
VIII Nagrody
1. Nagrodą główną w konkursie jest tygodniowy pobyt w Turcji dla zwycięzcy
wraz z dwojgiem pełnoletnich opiekunów.
2. Wszyscy finaliści konkursu otrzymają dyplomy i atrakcyjne nagrody.
IX Dodatkowe informacje
1. Organizatorzy nie pokrywają kosztów dojazdu uczestników.
2. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwać będzie Komisja
Konkursowa powołana przez Organizatorów. Skład Komisji Konkursowej
zostanie podany do publicznej wiadomości nie później niż na dzień
przed rozpoczęciem konkursu, tj. do dnia 4 września 2013 roku.
3. Organizatorzy nie zwracają dostarczonych prac.
4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany Regulaminu pod warunkiem,
że taka zmiana nie naruszy praw nabytych uczestników konkursu.
5. Informacji na temat konkursu udziela: p. Katarzyna Wójcik
i p. Irma Kijowska, tel. 22 725 4848, e-mail: zs@zs1-blonie.pl
lub kasia.wojcik@gmail.com

