MUNDIALFUN
REGULAMIN KONKURSU „MUNDIALFUN”
Rinqw

CELE KONKURSU:




poznawanie świata - kultury oraz historii krajów uczestniczących w turnieju.
wejście w buty piłkarskiego eksperta typując wyniki poszczególnych meczów.
wspólna zabawa oraz przeżywanie sportowych emocji towarzyszącym
oglądaniu meczów piłkarskich Mistrzostw Świata.

TERMIN KONKURSU:
16-18 listopada – zgłoszenia do konkursu / typowanie Fazy Grupowej Mistrzostw Świata
21-30 listopada – oddanie plakatu o tematyce wylosowanego PAŃSTWA -uczestnika MŚ.
3-18 grudnia – typowanie wyników meczów Fazy Pucharowej Mistrzostw Świata.
6 grudnia – QUIZ WIEDZY GEOGRAFICZNEJ O KRAJACH UCZESTNICZĄCYCH W MŚ.
19 grudnia – ogłoszenie wyników i zakończenie konkursu.

PRZEBIEG KONKURSU:
Każdy uczeń SALEZu ma możliwość dobrowolnego uczestnictwa w konkursie „MundialFun”.
Warunkiem uczestnictwa w zabawie jest zgłoszenie się do koordynatora (Magdalena Strojec),
wypełnienie specjalnego formularza (dotyczy typowania: które miejsce zajmą poszczególne
reprezentacje w Fazie Grupowej) oraz wylosowanie jednego spośród 32 państw uczestniczących w
turnieju Mistrzostw Świata, na temat którego będzie należało wykonać plakat zawierający
najważniejsze informacje (np. flaga państwowa, ilość mieszkańców, stolica, ciekawostki).
Drugi etap konkursu będzie polegał na rozwiązaniu quizu geograficznego z wiedzy o
państwach uczestniczących w turnieju. Ostatnim etapem konkursu będzie typowanie wyników Fazy
Pucharowej turnieju, który zakończy się Wielkim Finałem 18 grudnia.

WYŁONIENIE ZWYCIĘZCÓW:
Końcowy wynik punktowy każdego z uczestników będzie składał się z pięciu składowych.

1) TYPOWANIE FAZY GRUPOWEJ (0-40pkt)
- za poprawne wytypowanie miejsca danej reprezentacji otrzymujemy +1pkt
- za poprawne wytypowanie całej grupy + 1pkt
2) WYBÓR MISTRZA ŚWIATA (10pkt)
- za poprawne wskazanie Mistrza Świata (przed rozpoczęciem turnieju) +10pkt
3) PUNKTY ZA WYKONANIE PLAKATU (0-10pkt)
- punkty przyznaje komisja nauczycieli WF.
4) TYPOWANIE FAZY PUCHAROWEJ (0-48pkt)
- za poprawne wskazanie zwycięzcy bądź remisu ale z błędnym wynikiem +1pkt
- za poprawne wskazanie dokładnego wyniku +3pkt
5) QUIZ GEOGRAFICZNY (22pkt)
- quiz na platformie Kahoot dla wszystkich uczestników (22 pytania)

Nagrodzona zostanie najlepsza 10tka klasyfikacji końcowej.

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH DO UCZESTNICTWA W ZABAWIE.
KIBICUJ REPREZENTACJI POLSKI I ZAGRAJ W MUNDIALOWEJ
ROZGRYWCE RAZEM Z NAMI!
Zapraszają Nauczyciele Wychowania Fizycznego

