Organizacja i przebieg konkursu Zoom in on America Challenge –
„Get to know America”
I. Postanowienia ogólne
1.Organizatorami Konkursu wiedzy o kulturze Stanów Zjednoczonych „Get to know
America” (dalej zwanego Konkursem) jest Zespół Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II
w Niepołomicach (dalej zwany Organizatorem).
2. Konkurs organizowany jest w ramach konkursu Zoom in on America Challenge,
we współpracy z Konsulatem Generalnym Stanów Zjednoczonych w Krakowie.
3. Celem konkursu jest rozbudzenie zainteresowań kulturą, historią, geografią i językiem
angielskim, jak również pogłębienie wiedzy o krajach anglojęzycznych, rozwijanie uzdolnień
językowych uczniów oraz zachęcenie ich do pozytywnej rywalizacji i rozwijania
zainteresowań.
4. Konkurs objęty jest patronatem honorowym Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice
oraz patronatem medialnym Gazety Niepołomickiej.
5. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas siódmych i ósmych szkół podstawowych,
uczniowie klas trzecich gimnazjalnych oraz uczniowie Zespołu Szkół im. Ojca Świętego Jana
Pawła II w Niepołomicach,
6.Laureaci konkursu – zwycięska drużyna otrzyma dyplomy i nagrody rzeczowe ufundowane
przez Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice oraz Zespół Szkół im. Ojca Świętego Jana
Pawła II w Niepołomicach. Pozostałe drużyny otrzymają dyplomy uznania potwierdzające
udział w konkursie oraz drobne upominki. Nauczyciele przygotowujący uczniów otrzymają
dyplomy z podziękowaniem.
7. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej i facebooku Zespołu Szkół
im. Ojca Świętego Jana Pawła II, w Gazecie Niepołomickiej oraz na stronie internetowej
i facebooku Konsulatu Generalnego Stanów Zjednoczonych w Krakowie.
8.Informacje o Konkursie, Regulamin oraz Formularz
na stronie internetowej www.lo-niepolomice.pl

Zgłoszeniowy

są

dostępne

9. Koordynatorami Konkursu ze strony Organizatora są: Katarzyna Grochot i Dorota Żak.
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II. Organizacja i przebieg konkursu
1. Konkurs obejmuje trzy etapy i jest prowadzony w języku angielskim.
2.Tematyka konkursu obejmuje materiał opublikowany w elektronicznym czasopiśmie
miesięczniku pt. Zoom in on America dostępnym na stronie internetowej Konsulatu
Generalnego Stanów Zjednoczonych pod adresem http://www.usinfo.pl/zoom/.
3. W związku z udziałem w I etapie uczniowie są zobligowani do zapoznania się
z materiałem z 6 następujących numerów:
 summer 2006 issue 28 – American National Parks
 2006 November issue 31 – Weather and Climate in the U.S.
 2009 February issue 56 – Death Valley
 2012 July issue 95 - American Beaches
 2013 November issue 110 – 50 States-50 names
 2016 June issue 139 – Niagara Falls

4. Do II etapu uczniowie są zobowiązani do zapoznania się z 8 kolejnymi numerami :
 2005 May issue 15 - America’s Landmarks
 2007 Summer issue 39 – Assateague & Chincoteague Horses
 2008 January issue 44 - Costal States
 2010 April issue 69 – Zion National Park
 2013 July issue 107 - Antelope Canyon
 2015 February issue 124 - Yosemite National Park
 2015 December issue 133 – Alaska
 2016 November issue 143- Colorado

5. Do III etapu uczniowie są zobowiązani do zapoznania się z 3 numerami:
 2009 March issue 57 - Close encounters with wildlife
 2013 March issue 103 - Bryce National Park
 2014 March issue 114 – Bends of the Colorado River
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I etap
1. Do I etapu Konkursu mogą przystąpić wszyscy uczniowie klas siódmych i ósmych szkół
podstawowych, uczniowie klas gimnazjalnych oraz uczniowie Zespołu Szkół im. Ojca
Świętego Jana Pawła II w Niepołomicach.
2. Etap I zostanie przeprowadzony w dniu 3 stycznia 2019 o godz. 10.00 w siedzibach szkół
i będzie trwać 45 min. Etap I obejmuje test wiedzy składający się z 50 pytań.
3. Szkoły zgłaszają swój udział poprzez wypełnienie i wysłanie karty zgłoszenia na adres
gettoknowamerica@onet.pl do dnia 20 grudnia 2018.
4. Testy zawierające pytania dla uczniów szkoły otrzymują drogą elektroniczną na adres
email wskazany przez szkołę, na dzień przed wyznaczonym terminem I etapu, oraz klucz
odpowiedzi dzień później.
5. Nauczyciel odpowiedzialny za przeprowadzenie konkursu na terenie szkoły zobowiązany
jest po sprawdzeniu prac, do wydelegowania drużyn składających się z 3 osób, wyłonionych
w drodze wewnętrznych eliminacji. Drużyny te będą reprezentować szkołę w dalszych
etapach konkursu.
6. Każda szkoła może zgłosić max. 3 drużyny. Nazwiska uczestników należy wysłać na adres
gettoknowamerica@onet.pl do dnia 9 stycznia 2019 wraz z pisemną zgodą rodziców
na udział w konkursie i zgodą na przetwarzanie danych osobowych przez organizatorów.

II etap
1. Do etapu II konkursu zostaną zakwalifikowane drużyny, które zostały wyłonione w drodze
wewnętrznych eliminacji w etapie I konkursu i zgłoszone przez szkołę do Organizatora
w podanym w Regulaminie terminie.
2. Etap II obejmuje test wiedzy składający się z zadań zamkniętych i otwartych,
opracowanych na podstawie 6 numerów z etapu I oraz 8 dodatkowych numerów Zoom In on
America.
3. Etap II zostanie przeprowadzony w siedzibie Organizatora w lutym 2019 i będzie trwać 60
min. (dokładna data podana zostanie 4 stycznia 2019)
4. Uczestnicy konkursu są zobowiązani do okazania legitymacji szkolnej przed rozpoczęciem
konkursu.
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III etap
1. Do etapu III konkursu zostanie zakwalifikowanych 8 najlepszych drużyn wyłonionych
z II etapu.
2. Organizator konkursu tj. Zespół Szkół im. Ojca Św. Jana Pawła II informuje, że w etapie
III konkursu może go reprezentować max. 1 drużyna.
3. Drużyny będą konkurować ze sobą udzielając odpowiedzi na pytania przygotowane przez
przedstawiciela Konsulatu Generalnego Stanów Zjednoczonych w Krakowie, który także
będzie prowadził etap III konkursu.
3. Etap III odbędzie się w Zespole Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II w marcu 2019 r.
(dokładny termin zostanie podany, po ustaleniu terminu z przedstawicielami Konsulatu
Generalnego USA w Krakowie).
4. Uczestnicy konkursu są zobowiązani do okazania legitymacji szkolnej przed rozpoczęciem
konkursu.
5. W skład komisji jurorów wchodzą pracownicy Konsulatu Generalnego Stanów
Zjednoczonych w Krakowie.
6. W przypadku identycznej liczby punktów zdobytych przez poszczególne drużyny
o zajętym miejscu zdecyduje dogrywka.
7. Decyzja komisji konkursowej jest ostateczna i nieodwołalna.
8. Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród nastąpi po zakończeniu III etapu.

III. Literatura
1. Materiały do Konkursu znajdują się na stronie internetowej http://www.usinfo.pl/zoom
oraz na stronie internetowej Zespołu Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Niepołomicach
http://www.lo-niepolomice.pl
2. Uczestnicy konkursu mają możliwość zaprenumerować bezpłatnie magazyn Zoom in on
America na stronie http://www.usinfo.pl/zoom
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