
REGULAMIN  IV KONKURSU WIEDZY ASTRONOMICZNEJ 
 

1. Organizatorem konkursu jest Rozdrażewski Oddział Polskiego Towarzystwa 
Miłośników Astronomii oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Rozdrażewie. 

2. Konkurs organizowany jest w ramach projektu pt.: „Nasz Wszechświat” 
dofinansowanego przez Urząd Gminy w Rozdrażewie w 2014 r. 

3. Celem konkursu jest: 
- popularyzacja wiedzy astronomicznej, 
- pobudzenie zainteresowań naukami ścisłymi, 
- rozwijanie pasji oraz naukowego podejścia do wiedzy. 

4.  Konkurs jest adresowany dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów oraz 
ponadgimnazjalnych z terenu Gminy Rozdrażew. 

5. Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach dla trzech grup 
wiekowych dla uczniów ZSP w Nowej Wsi i ZSP w Rozdrażewie oddzielnie: 
a/ klasa I-IV szkoła podstawowa, 
b/ klasy V-VI szkoła podstawowa i  I-III gimnazjum. 
c/ klasa ponadgimnazjalna i studenci 

6. W pierwszym etapie konkursu uczestnik zobowiązany jest do opracowania 
jednego z pięciu poniższych tematów: 
• Wielcy astronomowie, 
• Układ Słoneczny, 
• Planety, 
• Drobne ciała Układu Słonecznego, 
• Świat galaktyk. 

7.  Praca nie powinna mieć więcej niż 10 stron formatu A-4, można osobno 
dołączyć rysunki, modele, fotografie lub prezentacje multimedialne. 

8. Uczniowie grupy a tj. klas I-IV szkoły podstawowej opracują zadane tematy 
tylko w formie rysunku lub modelu z krótkim opisem swojej pracy 

9. Wszyscy uczniowie mają obowiązek skorzystać z co najmniej jednej pozycji 
literaturowej znajdującej się  w Gminnej Bibliotece Publicznej w Rozdrażewie: 
i w Filii Biblioteki w Nowej Wsi. 
Ponadto mogą korzystać z Internetu, innej literatury itp. 

10. W pracy powinna być zacytowana literatura, z której korzystano 
11. Konieczne jest również dołączenie krótkiego opisu własnych 

przeprowadzonych obserwacji astronomicznych w ostatnim roku. 
12. Prace zakwalifikowane do II etapu konkursu zostaną zaprezentowane 

przez uczestników wobec Jury konkursu. 
13. Prace do I etapu konkursu wraz z kartą zgłoszenia należy złożyć do 25 

września 2014 roku: 
a/  dla uczniów z Rozdrażewa - w siedzibie Gminnej Biblioteki Publicznej w 
Rozdrażewie, w godzinach pracy biblioteki. 
b/ dla uczniów z Nowej Wsi - w Filii Biblioteki Publicznej w Nowej Wsi lub w 
Zespole Szkół Publicznych w Nowej Wsi 
c/ uczniowie szkół ponadgimnazjalnych i studenci zgłaszają swoje prace w 
Gminnej Bibliotece Publicznej w Rozdrażewie 

14. Przesłuchania w II etapie konkursu odbędą się:  



7 października 2014, w godzinach 16:00-20:00 w Zespole Szkół Publicznych 
w Nowej Wsi  
8 października 2013, w godzinach 16:00-20:00 w Zespole Szkół Publicznych 
w Rozdrażewie. 

15. Organizator konkursu przewiduje atrakcyjne nagrody rzeczowe za zajęcie I 
miejsca w każdej grupie wiekowej oraz upominków za zajęcie miejsc 2-4, 
osobno dla Rozdrażewa i Nowej Wsi. 

16. Regulamin konkursu oraz karta zgłoszenia są dostępne na stronie RO PTMA 
www.astronomia.rozdrazew.pl lub na stronie Gminnej Biblioteki Publicznej 
www.biblioteka.rozdrazew.pl. 


