
REGULAMIN MIĘDZYSZKOLNEGO TURNIEJU  

„ALFABET SAVOIR – VIVRE”  

20.05.2022 

1. ORGANIZATOR  

• Gminny Ośrodek Kultury w Kwidzynie  

2. CELE TURNIEJU:  

- uwrażliwienie na zasady dobrego wychowania, jakie powinny obowiązywać we 

wzajemnych relacjach społecznych i promowanie pozytywnych postaw (dobrych manier); 

 

- kształcenie postawy człowieka szanującego inne osoby i umiejącego zachować się 

kulturalnie w różnych okolicznościach; 

- wspieranie rozwoju osobowości uczniów w zakresie kompetencji społecznych;  

3. UCZESTNICY  

• Dzieci i młodzież z klas szkół podstawowych w Nowym Dworze, Tychnowach, 

Janowie, Rakowcu i Liczu.  

• Konkurs będzie przeprowadzony w dwóch kategoriach wiekowych: 

1)  I przedział wiekowy: klasy 4-6 szkoły podstawowej  

2)  II przedział wiekowy: klasy 7-8 szkoły podstawowej  

4. PRZEBIEG KONKURSU 

• I etap: 01.04.2022 – 20.04.2022 r. zapoznanie z literaturą związaną z zagadnieniami 

konkursowymi 

• II etap: 22.04.2022 r. – eliminacje szkolne 

• III etap: 20.05.2022 r. – finał turnieju: rozgrywki praktyczne między uczestnikami z 

poszczególnych szkół w dwóch grupach wiekowych, pokaz eksperta w dziedzinie 

savoir – vivru, poczęstunek, wręczenie nagród 

 

5. CZAS I MIEJSCE 

• Eliminacje szkolne odbędą się 22.04.2022 r. – testy zostaną dostarczone 

bezpośrednio do szkół dwa dni przed eliminacjami tj. 20.04.2022 r. 

• Finał turnieju odbędzie się 20.05.2022 roku od godziny 16:30 w świetlicy 

kulturalno – oświatowej w Rakowcu 



6. ZAGADNIENIA KONKURSOWE  

• Stosowanie form grzecznościowych i kulturalne zachowanie się w różnych 

miejscach (w szkole, domu, na ulicy, u znajomych) oraz okolicznościach 

(dzień codzienny, uroczystości rodzinne, przyjęcie urodzinowe, itp.); kultura 

spożywania posiłków (zachowanie przy stole, nakrywanie i podawanie do 

stołu);  

• Właściwa prezencja (m.in.: postawa ciała, higiena, strój codzienny i strój 

galowy w szkole); zachowanie w kinie, teatrze, w podróży, podczas 

uroczystości szkolnych;  

 
 

7 a. WARUNKI UCZESTNICTWA  

• Organizator przewiduje podział uczestników na dwie grupy wiekowe: kl. IV – 

VI i kl. VII - VIII  

• Każda szkoła z eliminacji szkolnych wyłoni delegacje 4-osobowe z każdej 

grupy wiekowej po jednej  

• Turniej ma charakter konkursu, z którego wyłonimy I, II, III miejsce oraz dwa 

wyróżnienia, wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy i nagrody 

 

7 b. ZGŁOSZENIA UCZESTNIKÓW 

• Zgłoszeń do udziału w turnieju należy dokonywać do 31.03.2022 r. 

• Sposoby dokonywania zgłoszeń: drogą mailową na adres: karolina@gokkwidzyn.pl 

• Po potwierdzeniu chęci uczestnictwa zostanie przesłana literatura do nauki na 

zagadnienia związane z dobrymi manierami  

 

8. PRZEPISY OGÓLNE  

• Prosimy o przestrzeganie warunków regulaminu oraz terminowanego dokonywania 

zgłoszeń.  

• Organizator zastrzega sobie prawo do umieszczania zdjęć osób zgłoszonych do 

przeglądu na stronach internetowych, w mediach i wykorzystywania ich w innej 

formie w celu popularyzacji teleturnieju wraz z podaniem imienia, nazwiska i szkoły, 

którą reprezentuje uczestnik 

• Uczestnik konkursu, zgłaszając swój udział, zgadza się z postanowieniami niniejszego 

regulaminu.  

• Informacji na temat teleturnieju udziela:  

Karolina Szczepańska 505 - 451 - 772 – instruktor GOK 

 

mailto:karolina@gokkwidzyn.pl

