Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 6
Gimnazjum 64
01-451 Warszawa, ul. J. Brożka 26
tel./fax (22) 836 78 73
e-mail: sekretariat.mos6@edu.um.warszawa.pl

GIMNAZJUM NR 64 przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii nr 6
w Warszawie
ogłasza

Konkurs „Tangram – rajd po naukach ścisłych”
Zapraszamy młodzież gimnazjów przy Młodzieżowych Ośrodkach Socjoterapii, Młodzieżowych
Ośrodkach Wychowawczych oraz Zespoły Szkół Specjalnych do udziału w międzyplacówkowym
konkursie dziennikarskim.
Oczekujemy oryginalnych tekstów, twórczych prezentacji, zaangażowania i samodzielnej pracy.
Celem konkursu jest:
zwiększenie zainteresowania naukami matematyczno-przyrodniczymi poprzez wzrost świadomości
medialnej wśród uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych

REGULAMIN






Uczestnicy: młodzież gimnazjum (klasy 1-3) max. 1 grupa 3 osobowa z placówki
Zgłoszenia udziału można dokonać tylko na czytelnie wypełnionej „karcie zgłoszenia”
Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 4 marca 2016
Po otrzymaniu potwierdzenia uczestnictwa w projekcie, organizator w formie
elektronicznej roześle dalsze informacje dotyczące realizowania projektu
Rozstrzygnięcie konkursu i gala finałowa nastąpi na terenie MOS nr 6 ul. Brożka 26 w
Warszawie

Realizacja zadania:
Projekt będzie składał się z dwóch części. W pierwszej uczniowie samodzielnie redagują artykuły z
zakresu fizyki, chemii, geografii, biologii, które przesyłają do organizatora. Ogólnym tematem
wszystkich artykułów będzie woda. W części tej odbędzie się spotkanie z dziennikarzami Faktu i
zapoznanie się z pracą redakcyjną, oraz przedstawicielem Instytutu Fizyki. W części drugiej
uczestnicy podczas warsztatów u organizatora redagują część matematyczną. Obie części ocenia
jury. Organizator podczas finału projektu prezentuje prace uczestników z obu części w formie
wystawy. Po zakończeniu konkursu organizator powieli i przekaże pisma konkursowe uczestnikom
projektu, w celu udostępnienia ich społecznościom uczniowskim w swoich placówkach, wybrane
artykuły i lub zdjęcia z przebiegu finału konkursu mogą zostać umieszczone w mediach (na stronach
internetowych MOS nr 6, Facebooku, Instagramie, YouTube oraz w prasie). Przystępnie do udziału w

projekcie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na publikacje wizerunku i danych osobowych w
sieci. Opiekun zgłoszonej grupy jest obligatoryjnie zobowiązany do pozyskanie zgody od opiekunów
prawnych.

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA
Organizator przyzna nagrody i wyróżnienia oraz dyplomy.
KOMISJA OCENIAJĄCA
Prezentacje ocenia Jury, powołane przez organizatora
Decyzje podjęte przez Jury są ostateczne
Laureatom i wykonawcom nie przysługuje odwołanie od decyzji Jury.
Kryteria oceny Jury :




Zawartość merytoryczna treści artykułu
Sposób prezentacji własnego artykułu
Zaangażowanie podczas redagowania części matematycznej w drugiej części konkursu
SPRAWY ORGANIZACYJNE

Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 4 marca 2016 r. na adres Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 6
ul. Brożka 36 01-451 Warszawa pocztą mailową na adres: tangramrajdponaukach@o2.pl
Prosimy ściśle przestrzegać terminu nadsyłania zgłoszeń.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany czasu finału i uroczystego ogłoszenia wyników.
Udział w konkursie jest nieodpłatny.
Postanowienia końcowe
Przysłanie karty zgłoszenia jest jednoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją Regulaminu.
Regulamin dostępny jest na stronie : www.mos6.edu.pl
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyduje Organizator.

Dodatkowych informacji udziela :
Monika Daniło 507136073
Katarzyna Ostaszewska 606324633

