REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU WIEDZY O SAVOIR – VIVRE
„Obycie umila życie”
1. Organizatorzy:
Organizatorami Gminnego Konkursu wiedzy o savoir-vivre „Obycie umila życie” są
nauczyciele Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Dolsku.
2. Uczestnicy konkursu:
 Uczniowie klas I-VII i klas gimnazjalnych gminy Dolsk w poszczególnych
kategoriach wiekowych:
- klasy I-III ,
- klasy IV-VII,
- klasy gimnazjalne.
 Z każdej klasy może wziąć udział jeden, trzyosobowy zespół.
3. Cel konkursu:
Celem konkursu jest uwrażliwienie na zasady dobrego wychowania, jakie
powinny obowiązywać we wzajemnych relacjach społecznych: w towarzystwie
rówieśników, wobec osób starszych zarówno w domu, jak i w miejscu
publicznym, w sytuacjach towarzyskich i oficjalnych.
4. Termin i miejsce konkursu:
 Finał w kategorii klas I-III: 23 marca 2018r. godz. 16.30 w świetlicy szkolnej
 I etap w kategoriach klas IV-VII i klas gimnazjalnych : 23 marca 2018 r. godz.
15.00 w salach 7 i 8.
 II etap w kategoriach klas IV-VII i klas gimnazjalnych : 6 kwietnia 2018 r. w
świetlicy szkolnej
5. Przebieg konkursu i nagrody:
Klasy I-III

Klasy IV-VII i klasy gimnazjalne
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 Wychowawcy uczniów biorących udział w

konkursie zgłaszają ten fakt do

konkursie zgłaszają ten fakt do

organizatorów w terminie do 10 marca

organizatorów w terminie do 10 marca

2018r.

2018r.

 Konkurs odbędzie się jednoetapowo i



 Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch

przeprowadzony zostanie w formie zadań

etapach:

teoretycznych i praktycznych.

- I etap – część pisemna (test)

Wszystkie zadania uczniowie rozwiązują

- II etap – część praktyczna

zespołowo.

 Do drugiego etapu zostaną zakwalifikowane

 Przed każdym zadaniem prowadzący

4 zespoły w kategorii klas IV-VII i 2 zespoły w

informuje uczestników o liczbie punktów

kategorii klas gimnazjalnych z największą

możliwych do zdobycia za nie.

liczbą punktów z części pisemnej.

 W przypadku uzyskania przez zespoły takiej
samej liczby punktów organizatorzy
dopuszczają dogrywkę.
 Nagrodzone zostaną trzy zespoły, które
zdobędą największą liczbę punktów.
 Pozostali uczestnicy otrzymują pamiątkowe
dyplomy.



Wszystkie zadania w obu etapach uczniowie
rozwiązują zespołowo.

 Przed każdym zadaniem części praktycznej,
prowadzący informuje uczestników o liczbie
punktów możliwych do zdobycia za nie.
 W przypadku uzyskania przez zespoły takiej
samej liczby punktów organizatorzy
dopuszczają dogrywki.
 Nagrodzone zostaną zespoły, które zdobędą
największą liczbę punktów:
- jeden w kategorii klas IV-VII
- jeden w kategorii klas gimnazjalnych
 Pozostali uczestnicy otrzymują pamiątkowe
dyplomy.

6. Zwycięzcy etapu gminnego w kategoriach klas IV-VI i klas gimnazjalnych
otrzymują prawo do reprezentowania gminy w finale międzygminnym.

7. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany terminów, o których
zobowiązują się poinformować najpóźniej tydzień przed planowanymi
etapami konkursu.
Zgłoszenia przyjmują:
Klasy I-III – p. Marlena Paszkowiak
Klasy IV-VII – p. Lidia Kubiak, p. Magdalena Gorwa
Klasy gimnazjalne – p. Beata Pacyńska
Zagadnienia obowiązujące w edycji 2018 – klasy I-III
1. Zasady zachowania przy stole i sposób nakrywania do stołu.
2. Zasady kulturalnej rozmowy.
3. Zasady kulturalnej rozmowy telefonicznej i używania telefonu komórkowego.
4. „Jak cię widzą, tak cię piszą” – zasady doboru stroju odpowiednie do sytuacji.
5. Wręczanie i przyjmowanie prezentów.
6. Składanie życzeń urodzinowych.
7. Wyjaśnienie pojęć związanych z tematem: dżentelmen, savoir-vivre, fair play,
kindersztuba, papilotki, butonierka, frak, cylinder.
8. Zachowanie w kinie i teatrze.
9. Witanie się i żegnanie.
10. Symbole narodowe.
Zagadnienia obowiązujące w edycji 2018 – klasy IV-VII i klasy gimnazjalne
1. Zagadnienia dla klas I-III oraz:
2. potrawy regionalne Polski;
3. pojęcia: kurtuazja, butonierka, surdut,

