XIII Konkurs Geograficzno-Nautologiczny
§1
Informacje ogólne
1. Organizatorami konkursu są Akademia Morska w Szczecinie i Zachodniopomorskiego Centrum
Doskonalenia Nauczycieli.
2. Niniejszy dokument stanowi załącznik do Regulaminu ogólnego konkursów dla uczniów szkół
ponadpodstawowych województwa zachodniopomorskiego na rok szkolny 2021/22. Regulamin
ogólny określa zasady uczestnictwa w konkursie, rodzaj nagród oraz sposób ich uzyskania.
3. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez ucznia lub jego
rodziców/opiekunów ustawowych na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby organizacji i
przeprowadzenia konkursu, w tym na opublikowanie danych osobowych ucznia w zakresie
imienia i nazwiska, nazwy szkoły oraz uzyskanego w konkursie wyniku, na stronach
internetowych Organizatorów (www.am.szczecin.pl, www.zcdn.edu.pl). Szczegółowa
informacja nt. przetwarzania danych osobowych przez Organizatorów znajduje się w załączniku
nr 1 do niniejszego regulaminu.
§2
Zasady przyjmowania zgłoszeń
1. Każda szkoła może zgłosić od jednego do trzech uczniów do udziału w konkursie.
2. Szkoły zgłaszają uczestników z wykorzystaniem karty zgłoszeniowej, stanowiącej załącznik
nr 2 do niniejszego regulaminu. Dokument należy wypełnić elektronicznie, a następnie przesłać
w formie papierowej wraz z pieczęcią szkoły i podpisem osoby upoważnionej do reprezentacji
szkoły
na
adres
Zachodniopomorskiego
Centrum
Doskonalenia
Nauczycieli,
ul. Gen. J. Sowińskiego 68, 70-236 Szczecin lub w formie skanu dokumentu na adres
konkursy@zcdn.edu.pl.
3. Wraz z karta zgłoszeniową szkoły zobowiązane są do przesłania oświadczeń uczniów biorących
udział w konkursie (załącznik nr 3). W przypadku uczniów niepełnoletnich do zgłoszenia należy
załączyć pisemną zgodę rodziców/opiekunów ustawowych na udział w konkursie
(załącznik nr 4).
4. Zgłoszenia przyjmowane są do 1 kwietnia 2022 r.
§3
Zakres materiału
Wymagany zakres wiedzy obejmuje rozszerzone programy nauczania geografii w szkołach
ponadpodstawowych.
§6
Przebieg konkursu
1.
2.
3.
4.

Komisja Konkursowa powołana przez Akademię Morską w Szczecinie składa się
z Przewodniczącego i trzech członków.
Komisja sprawuje nadzór organizacyjny i merytoryczny nad przebiegiem Konkursu.
Konkurs jest jednoetapowy.
XIII Konkurs Geograficzno-Nautologiczny dla uczniów szkół ponadpodstawowych odbędzie się
23 kwietnia 2022 r. w auli im. prof. Łaskiego (IV p.) Akademii Morskiej w Szczecinie, przy ul.
Wały Chrobrego 1-2, o godz. 10.00.

Zadaniem uczestników będzie rozwiązanie zestawu 40 pytań składającego się testu jednokrotnego
wyboru oraz pytań otwartych. Karty odpowiedzi należy wypełniać piórem lub długopisem.
6. Szczegółowe zasady rozwiązywania testu reguluje instrukcja dołączona do testu.
7. Na rozwiązanie testu przeznacza się 90 minut.
8. Po sprawdzeniu testów i ustaleniu liczby punktów zdobytych przez poszczególnych uczestników
Komisja Konkursowa sporządza protokół i podaje wyniki na stronie internetowej Akademii
Morskiej w Szczecinie www.am.szczecin.pl oraz ZCDN-u www.zcdn.edu.pl w terminie 7 dni od
zakończenia konkursu.
9. Uczestnik Konkursu ma prawo odwołania się od decyzji Komisji. Odwołanie musi wpłynąć do
Przewodniczącego Komisji Konkursowej w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników konkursu.
10. Tytuły laureata oraz wyróżnienia przyznawane będą zgodnie z zapisem w §10 postanowień
ogólnych Regulaminu.
11. Laureaci Konkursu oraz wyróżnieni otrzymują dyplomy i nagrody rzeczowe.
5.
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