
                                            

Z A P R A S Z A

NA

X MIĘDZYSZKOLNY TURNIEJ WIEDZY 

O ZDROWIU 

DLA  UCZNIÓW KLAS III

„WARTO ŻYĆ ZDROWO”
Pod Patronatem Prezydenta 

Miasta Ostrowa Wielkopolskiego

ROK SZKOLNY 2016/2017



REGULAMIN

X Międzyszkolnego Turnieju Wiedzy o Zdrowiu
„Warto żyć zdrowo”

I. Cele turnieju:

1. Propagowanie wśród dzieci zdrowego stylu życia i wiedzy prozdrowotnej.
2. Poznawanie znaczenia pokarmów i ich podstawowych składników dla

                       prawidłowego funkcjonowania organizmu młodego człowieka.
3. Pogłębianie wiedzy na temat zasad higieny osobistej.
4. Kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie.

II. Organizator turnieju:

Szkoła Podstawowa nr 6 im. Macieja Rataja
ul. Staroprzygodzka  112
63-400 Ostrów Wielkopolski
Tel/Fax 062 738252
www.podstawowa6.pl

III. Warunki uczestnictwa:

1. W turnieju biorą udział uczniowie klas III.
2. Każda szkoła może zgłosić jeden zespół trzyosobowy.
3. Zgłoszony zespół przynosi na turniej maskotkę promującą zdrowie.
4. Podpisane  zgody na publikację wizerunku  uczniów prosimy o przekazanie 

organizatorom w dniu turnieju.

IV. Organizacja i przebieg turnieju:

1. Turniej jest jednoetapowy.
2. Termin – 27  kwietnia 2017r.  godz. 1200

3. Zadania turniejowe obejmują wiedzę z zakresu edukacji wczesnoszkolnej.
4. Jury złożone między innymi z przedstawiciela SANEPID-u, pielęgniarki szkolnej

 oceni  zmagania zespołów. W razie konieczności  rozstrzyga kwestie sporne 
i niejasne.

5. Ocenie będą podlegały :
 odpowiedzi na pytania z ogólnej wiedzy o zdrowiu i pierwszej pomocy;
 rozwiązywanie rebusów i zagadek;
 proste ćwiczenia zręcznościowe;
 rozpoznawanie części jadalnych owoców i warzyw;
 znajomość zasad udzielania pierwszej pomocy.

6. Ogłoszenie wyników, wręczenie nagród i dyplomów odbędzie się tego samego 
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dnia około godziny 13.30.

V. Termin i tryb zgłaszania uczestników: 

1. Uczestników należy zgłosić do  20 kwietnia 2017 r.
2. Zgłoszenia przesłać  faksem lub na adres podstawowa6@wp.pl
3. W załączeniu karta zgłoszenia

• Regulamin  dostępny  na  stronie  internetowej  szkoły  pod  adresem: 
www.podstawowa6.pl

SERDECZNIE  ZAPRASZAMY

  Dyrektor szkoły
Odpowiedzialni :

Dorota Krzeszowska                                                                            mgr  Anna Galant
Izabela Dembińska Rokicka
Wiesława Płóciennik
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Karta zgłoszenia uczniów do udziału w X edycji 

Międzyszkolnego  Turnieju Wiedzy o Zdrowiu

„Warto żyć zdrowo”

Pełna nazwa szkoły :

Imiona i nazwiska uczniów 1.2.3.
Imię i nazwisko  opiekuna

Tel. do kontaktu 
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Zgoda na publikację wizerunku

Ja niżej podpisany /a wyrażam zgodę na umieszczenie wizerunku mojego córki/syna 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(Imię i nazwisko dziecka)

na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 6 w Ostrowie Wlkp. pod adresem 
www.podstawowa6.pl.

……………………………………………….         …………………………………………
       miejscowość, data czytelny podpis rodzica/opiekuna
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