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Regulamin Konkursu Mitologicznego „Płyńmy do naszej Itaki”

1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 14 z Oddziałami Dwujęzycznymi  
w Tychach.

2. W konkursie biorą udział uczniowie klas piątych i szóstych szkół podstawowych. Każdą
szkołę reprezentuje dwuosobowa drużyna.

3. Zgłoszenia  do  25  stycznia  2019  r.  (piątek)  do  godz.  14.00  należy  kierować  
do  sekretariatu  naszej  szkoły  telefonicznie  lub  pocztą  elektroniczną.  W  zgłoszeniu
prosimy podać nazwiska zawodników i nauczyciela przygotowującego drużynę (wg karty
zgłoszeniowej,  którą należy  przynieść  w dniu konkursu wypełnioną i  podpisaną przez
nauczyciela). 

4. Drużyna może być dopingowana przez koleżanki i kolegów. Zapraszamy dodatkowo 5 -
10 osób (proszę zaznaczyć w zgłoszeniu liczbę osób dopingujących), które będą wspierać
swoich  zawodników.  Przewidziano  drobne upominki  dla  publiczności  za  odpowiedzi  
na dodatkowe pytania z mitologii. 

5. Zawodnicy  proszeni  są  o  przygotowanie  wiadomości  z  zakresu  mitologii  starożytnej
Grecji ze szczególnym uwzględnieniem następujących lektur: 

- „Przygody Odyseusza” Jana Parandowskiego,
- „Mitologia”  Jana  Parandowskiego,  rozdział:  „Narodziny  świata”,  „Bogowie

olimpijscy”.
- „Mitologia”  Wandy  Markowskiej,  mity  o:  Syzyfie;  Dedalu  i  Ikarze;  Demeter  

i Korze; Prometeuszu; Midasie; Orfeuszu i Eurydyce; Europie, Heraklesie, Edypie,
Tezeuszu i Ariadnie 

Należy także umieć wyjaśnić wyrażenia i zwroty mające pochodzenie mitologiczne, np. znaleźć
się między Scyllą a Charybdą.

2. Odpowiedź na każde pytanie będzie oceniana przez jury.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu.
4. Uczestnicy  są  zobowiązani  przestrzegać  zasad  bezpieczeństwa,  przepisów  BHP  

i przeciwpożarowych obowiązujących na terenie Szkoły.
5. Organizator  nie  ponosi  żadnej  odpowiedzialności  za  szkody  w  mieniu  i  na  osobie

wyrządzone  przez  innych  uczestników,  w  szczególności  odpowiedzialności  za  rzeczy
zgubione podczas  konkursu.  Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność  za dokonane przez
siebie zniszczenia. 

6. Przebieg  konkursu  będzie  utrwalany  w  formie  fotografii,  nagrań  dźwiękowych  
i filmowych oraz może być rozpowszechniany tytułem promocji konkursu.


