VI DZIELNICOWY TURNIEJ SUPERFARMERA
DLA UCZNIÓW ZE ŚWIETLIC SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
Regulamin turnieju:
1. Organizator:
• Świetlica w Szkole Podstawowej nr 114 z Oddziałami Integracyjnymi w
Warszawie
2. Cele turnieju:
• wyrabianie prawidłowej postawy współzawodnictwa
• kształtowanie umiejętności ponoszenia porażek i osiągania sukcesów
• rozwijanie umiejętności logicznego myślenia
• kształcenie umiejętności matematycznych poprzez zabawę
• integracja środowiska dzieci i nauczycieli świetlic
3. Uczestnicy:
• uczestnikami turnieju mogą być wyłącznie wychowankowie świetlic
szkolnych publicznych i niepublicznych szkół podstawowych z dzielnicy
Targówek
• uczestnicy turnieju muszą dobrze znać zasady gry w Superfarmera
(organizatorzy nie udzielają instruktażu podczas trwania turnieju)
• każda szkoła zgłasza 4 uczestników (wyłącznie wychowankowie świetlic
z klas 0 –VII)
4. Warunki turnieju:
• miejsce: Szkoła Podstawowa nr 114 z Oddziałami Integracyjnymi im. J.
Cierniaka w Warszawie, ul. Remiszewska 40
• termin: czwartek, 24 V 2018r. w godzinach 14.30 – 16.00
• zgłoszenie świetlicy szkolnej drogą elektroniczną: do 11 V 2018r.
• przy zgłoszeniu świetlicy do turnieju istnieje możliwość otrzymania od
firmy GRANNA za pośrednictwem Szkoły Podstawowej nr 114
bezpłatnie 2 egzemplarzy gry Superfamer do nauki w swojej placówce
• zgłoszenia imienne wychowanków: do 21V 2018r.(karta zgłoszenia – zał.
1 oraz zgoda rodzica /opiekuna prawnego – zał.2)
• liczba zgłoszonych uczestników: 4 wychowanków z każdej świetlicy
• wiek uczestników: 0-VII klasy szkoły podstawowej (nie przewiduje się
żadnych kategorii wiekowych)
• nad przebiegiem turnieju będzie czuwała Komisja złożona z
organizatorów turnieju – nauczyciele świetlicy SP 114.
5. Przebieg turnieju:
• Turniej przebiega w trzech etapach. Każdy etap trwa maks.30 minut lub
do chwili uzyskania przez jednego ze współzawodników przy stoliku
całego stada zwierząt (po jednym zwierzęciu ze stada). W przypadku nie

wyłonienia zwycięzcy w przewidzianym czasie, będą zliczane zdobyte
przez uczestników punkty. Do następnego etapu przechodzi uczestnik z
największą liczbą punktów, zwycięzca z każdego stolika.
Finał turnieju trwa do wyłonienia zwycięzcy, czyli osoby, która pierwsza
zdobędzie całe stado zwierząt.
• I etap /eliminacje. Wszyscy zgłoszeni uczestnicy, losowo rozstawieni po
4 osoby przy stoliku. Do II etapu przechodzi zwycięzca z każdego stolika.
• II etap /półfinał. Losowe rozmieszczenie uczestników w zależności od
liczby uczestników II etapu. Celem półfinału jest wyłonienie finałowej
czwórki uczestników
• III etap /finał. W finale uczestniczą 4 osoby
6. Ustalenia końcowe
• W poszczególnych etapach nie sumują się punkty zdobyte w poprzednich
etapach
• Po rozgrywce finałowej będą ogłoszone wyniki turnieju:
 zdobywca I miejsca turnieju i tytułu Superfarmer
 zdobywca II miejsca turnieju
 zdobywca III miejsca turnieju
 zdobywca IV miejsca turnieju
• Wyniki turnieju będą opublikowane na szkolnej stronie internetowej
www.sp114.edu.pl
• Organizatorzy przygotowali dyplomy, nagrody rzeczowe dla wszystkich
uczestników turnieju
• Sponsorem dyplomów i nagród w turnieju jest firma GRANNA
• Zgłoszenie imienne uczestników do turnieju przez świetlice szkolne
(zał.1) oraz zgody rodzica/ opiekuna prawnego na udział dziecka w
turnieju (zał.2) do pobrania ze strony internetowej organizatora

ORGANIZATORZY
Zespół nauczycieli świetlicy

Serdecznie zapraszamy!

KOORDYNATOR
Hanna Belkiewicz

DYREKTOR
Magdalena Raboszuk

Zaproszenie
Zapraszamy

świetlice publicznych i niepublicznych szkół
podstawowych dzielnicy Targówek do udziału w VI Dzielnicowym Turnieju
Superfarmera.
Organizatorem turnieju jest Świetlica w Szkole Podstawowej Nr 114 z
Oddziałami Integracyjnymi im. J. Cierniaka w Warszawie, ul. Remiszewska 40
Turniej Superfarmera został objęty patronatem firmy GRANNA, która jest
również sponsorem dyplomów i nagród.
• Zgłoszenia świetlic publicznych i niepublicznych szkół podstawowych z
Targówka, drogą elektroniczną do dnia 11 V 2018r.
• Zgłoszenia imienne uczestników do 21 V 2018r. – karta zgłoszenia – zał.
1. Do karty zgłoszenia świetlicy do turnieju prosimy dołączyć zgodę
rodzica/opiekuna prawnego –zał.2, poszczególnych uczestników.
• Regulamin turnieju oraz formularz zgłoszenia (zał.1) i zgody
rodzica/opiekuna prawnego (zał.2) do pobrania ze strony internetowej
organizatora: www.sp114.edu.pl
•

Informacje prosimy przesyłać na jeden z poniższych adresów:
Szkoła Podstawowa Nr 114 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jędrzeja
Cierniaka 03 – 550 Warszawa ul. Remiszewska 40
tel./fax:
(22) - 679 – 46 – 92 (22) - 678 – 88 – 18
mail – to: swietlica@sp114.edu.pl

OSOBA DO KONTAKTU: Hanna Belkiewicz e-mail: hbelkiewicz@sp114.edu.pl

ORGANIZATOR: Świetlica w Szkole Podstawowej nr 114 z Oddziałami

Integracyjnymi im. J. Cierniaka w Warszawie, ul. Remiszewska 40,
tel/fax 679-46-92
KOORDYNATOR TURNIEJU: Hanna Belkiewicz
DYREKTOR SZKOŁY: Magdalena Raboszuk

Zał.1

KARTA ZGŁOSZENIA
DO VI DZIELNICOWEGO TURNIEJU SUPERFARMERA

Superfarmer 2018
Szkoła Podstawowa nr ……… , ul . …………………………………………...
telefon………………………………………………

zgłasza do turnieju organizowanego w Szkole Podstawowej nr 114 w
dniu 24 V 2018r. o godz. 14.30
drużynę w składzie:
/wypełnić drukowanymi literami/

1. ………………………………………………..
2. ………………………………………………..
3. ………………………………………………..
4. ………………………………………………..

Opiekun uczniów: …………………………………….
/wypełnić drukowanymi literami/

……………………………………………………………………
czytelny podpis opiekuna uczniów , e-mail, telefon

Zał.2

Zgoda rodzica/prawnego opiekuna
Wyrażam zgodę na rozpowszechnianie imienia i nazwiska dziecka,
…………...................................................……………………………………
(imię i nazwisko uczestnika turnieju)

oraz wizerunku na potrzeby VI Dzielnicowego Turnieju Superfarmera,
organizowanego w Szkole Podstawowej nr 114 z Oddziałami Integracyjnymi w
Warszawie.

……………………………………..............................................……………..
(data i czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna)

