Regulamin Dni Otwartych w ZSP w Tarnowie
GRA TERENOWA

EKSTREM
A

Gra odbędzie się w dniach 21 i 22 marca 2019 roku w godzinach 9.00 – 15.00 na terenie Zespołu
Szkół Plastycznych w Tarnowie. Mogą wziąć w niej udział dzieci i młodzież niebędąca uczniami
ZSP. Celem gry terenowej jest zapoznanie z kierunkami kształcenia w naszej szkole poprzez
zabawę.
Każda osoba uczestnicząca w grze (zwana dalej uczestnikiem) losuje jeden zestaw zadań
(zestaw składa się z 5 poleceń). Aby ukończyć zabawę i otrzymać zestaw upominkowy,
uczestnik musi wykonać minimum 4 zadania z wylosowanego zestawu. O zaakceptowaniu
ukończenia każdego zadania decyduje komisja profesorska (składająca się z wytypowanych
uczniów ZSP, która zasiadać będzie przy wejściu do szkoły). Komisja profesorska ma zakaz
podpowiadania uczestnikom oraz jakiegokolwiek naprowadzania na odpowiedź, może jedynie
zasugerować szukania osób oznaczonych przypinką ekspert.
W szkole rozstawieni zostaną eksperci (wytypowani uczniowie oznaczeni przypinkami
„EKSPERT”), którzy mogą nakierowywać uczestników na rozwiązanie zadania (nie mogą oni
rozwiązywać zadania z uczestnikiem, ani nadmiernie tłumaczyć rozwiązania — np. jeżeli
uczestnik zgłosi się do eksperta o pomoc w zrozumieniu zadania Znajdź „U” kapitały rzymskiej,
ekspert powinien pokierować uczestnika do nauczyciela, który może posiadać taką wiedzę lub
może wytłumaczyć czym jest kapitała rzymska i gdzie można szukać odpowiedzi na to pytanie).
Uczestnik, aby udokumentować zrealizowanie zadania, przedstawia komisji zdjęcie lub film
(wykonane własnym telefonem lub aparatem) poświadczające wykonanie zadania.
Za wykonanie min. 4 poleceń z zestawu zadań uczestnik otrzymuje losowy zestaw upominkowy
(wylosowanego zestawu upominkowego nie można zamieniać). Zestaw upominkowy losuje
jeden z członków komisji profesorskiej. Liczba upominków każdego dnia jest ograniczona.
Obowiązuje zasada "kto pierwszy ten lepszy". Każdy uczestnik może otrzymać tylko jeden
zestaw upominkowy.
Każdy uczestnik może ubiegać się o otrzymanie nagrody głównej. Aby ubiegać się o nią,
uczestnik powinien umieścić na Instagramie zdjęcie lub film (zdjęcia lub filmy) z ww. gry
terenowej, na którym musi się znajdować logo ZSP. Zdjęcie lub film powinny być oznaczone
hasztagami #ekstremaplastyczne, #plastyk, #zsptarnow. Zdjęcia lub filmy nie mogą być
obraźliwe, ani nie powinny naruszać praw osób trzecich (wszystkie zdjęcia lub filmy powinny
być utrzymane w „dobrym tonie” i nie naruszać norm społecznych).

Nagroda główna będzie przyznawana w dwóch kategoriach:
— za najwięcej zebranych „laik-ów” (sprawdzane dnia 30.04.2019 g. 12.00)
— za najwyższy poziom artystyczny.
Decyzja przyznania nagrody głównej należy do Dyrektor ZSP w Tarnowie. Od jego decyzji nie
mam możliwości odwołania się. Wyniki przyznania nagrody głównej zostaną ogłoszone na
stronach ZSP (Facebook, Instagram, www.zsp.tarnow.pl).
PODCZAS ZABAWY:
Zakazuje się biegania po terenie szkoły.
Niszczenia własności szkoły.
Obowiązują zasady kulturalnego zachowania.
ZSP w Tarnowie zastrzega sobie możliwość nie wpuszczenia, wydalenia uczestnika lub
przerwania zabawy bez podania powodu.
Wszystkie sporne kwestie rozstrzyga Dyrektor Szkoły — od jego decyzji nie ma możliwości
odwołania.

