
               

 

REGULAMIN GRY ULICZNEJ „PYSKOWICKI KALEJDOSKOP” 

 Zespół Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach organizuje grę uliczną PYSKOWICKI KALEJDOSKOP, 

która umożliwi poszerzenie wiedzy o Pyskowicach oraz rozwijanie umiejętności interpersonalnych podczas 

znakomitej zabawy. Gra pozwoli poznać miasto Pyskowice od podszewki, zwrócić uwagę na jego walory  

i subtelności. Zachęci również do wejścia w relacje z mieszkańcami, a także wyzwoli ducha rywalizacji  

w przyjaznym wydaniu. Rozwiązywane zadania pobudzą w graczach kreatywność, będą uczyć przełamywania 

stereotypowego myślenia i wywołają rumieńce na policzkach uczestników. 

I. Organizator konkursu:  Zespół Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach. 

II. Adresaci konkursu: uczniowie 6,7,8  klas szkoły podstawowej 

III. Cele konkursu: 

 Pobudzenie i rozwijanie wśród młodzieży wiedzy o historii i współczesności Pyskowic. 

 Zdobywanie kompetencji społecznych i  umiejętności załatwiania spraw urzędowych. 

 Stwarzanie sytuacji pobudzających uczniów do twórczego myślenia. 

 Promowanie zdrowego stylu życia. 

 Pokazanie piękna otaczającej nas przyrody.  

 Doskonalenie umiejętności stosowania zasad zdrowej rywalizacji.  

 Kształcenie pamięci, uwagi i logicznego myślenia.  

 Rozbudzenie w uczniach umiejętności współpracy w zespole. 

 Rozwijanie kompetencji kluczowych. 

IV. Terminarz konkursu  

 Gra uliczna PYSKOWICKI KALEJDOSKOP odbędzie się 3 czerwca 2022 r. na terenie miasta 

Pyskowice. Rozpoczęcie gry nastąpi w Zespole Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach, ul. 

Kard. S. Wyszyńskiego 37 o godz. 9.30. 

 Zgłoszenia drużyn należy przesłać do 23 maja 2022 r. na adres e-mail: zsmkpyskowice@op.pl 

lub faksem (032) 2332596 według wzoru załącznika nr 1 (Formularz zgłoszeniowy dostępny na 

stronie internetowej www.zsmk.edu.pl w zakładce: konkursy) 

 Oprócz załącznika nr 1 (Formularz zgłoszeniowy) należy dostarczyć do ZSMK  

w Pyskowicach Oświadczenia uczestników (według wzoru załącznika nr 2) podpisane przez 

Termin zgłoszenia: do 23 maja 2022 r. 

Termin gry: 3 czerwca 2022 r. 
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rodziców dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych uczniów – członków drużyn 

konkursowych.  Oświadczenia te można przesłać mailem jako skany lub dostarczyć do ZSMK 

osobiście. Oświadczenia można również przekazać do ZSMK w Pyskowicach w dniu 3.06.2022 r.  

– opiekun drużyny przekazuje wówczas oświadczenia  w punkcie startowym.  

V. Przebieg gry 

 Gra będzie polegała na wykonywaniu przez 8-osobowe drużyny zadań praktycznych, które każda 

z drużyn otrzyma w punkcie startowym. Drużyna wraz z opiekunem (nauczycielem) rozpocznie 

grę zgodzie z przydzielonym planem. Oceniana będzie poprawność oraz  czas wykonania zadań. 

Opiekun drużyny nie bierze udziału w grze, ale sprawuje opiekę nad zespołem. 

 Każda z drużyn będzie miała do wykonania 9 zadań zlokalizowanych w różnych punktach 

Pyskowic. 

VI. Organizacja konkursu  

 Szkoła może zgłosić maksymalnie 2 ośmioosobowe drużyny  (zespoły mogą składać się tylko 

z uczniów 6,7,8 klasy). Każda drużyna musi mieć swojego opiekuna (nauczyciela).  

 3 czerwca 2022 r. o godz. 9.30 drużyny wraz z opiekunami stawiają się w Zespole Szkół im. Marii 

Konopnickiej w Pyskowicach na starcie gry miejskiej pod opieką nauczyciela.  

 Na starcie drużyny otrzymują przewodnik po zadaniach oraz lokalizację poszczególnych zadań. 

Oceniana będzie poprawność oraz czas wykonania zadań. 

 Opiekun – nauczyciel nie bierze udziału w rozwiązywaniu zadań. Rolą opiekuna jest zapewnienie 

bezpieczeństwa członkom drużyny.  

 Od uczniów wchodzących w skład drużyn konkursowych oczekuje się kreatywności, sprawności 

fizycznej oraz zmysłu planowania i pracy w zespole. Nie wymaga się dodatkowego 

przygotowania w zakresie dodatkowej wiedzy czy dodatkowej literatury.  

 Sumaryczna liczba zdobytych punktów decyduje o zajętych miejscach. 

 Decyzje organizatorów konkursu są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie, osoby 

biorące udział w konkursie akceptują tym samym regulamin konkursu. 

 VII. Nagrody 

 I miejsce – Puchar przechodni „Pyskowicki Kalejdoskop”. 

 Dyplomy dla szkół biorących udział w grze. 

 Pamiątkowy medal dla każdego uczestnika.  

VIII. Dodatkowych informacji udzielają: 

 Agnieszka Rupacz,  a.rupacz@zsmk.edu.pl; tel. 32 233 25 96 

 Zuzanna Kulak,  z.kulak@zsmk.edu.pl; tel. 32 233 25 96 
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