
 

 

 

 

 

 

Drogi Ziemianinie! 

Czy masz ochotę przemierzać 

kosmiczne przestrzenie, odkrywać  

i poznawać gwiazdozbiory? Zachwycać się odległymi planetami? Jeśli tak, zapraszamy Cię  

na czwartą już edycję naszej licealnej zabawy „LO-Kadet bieg po wiedzę”. W tym roku 

proponujemy Wam odsłonę pod hasłem: Ale Kosmos! Zasady są niezmienne. Zapraszamy  

po jednej 5-6 osobowej drużynie ze szkoły. 

Zapewniamy Wam świetną zabawę: kosmiczne konkursy, zadania nie z tej planety, 

konkurencję – Gwiezdne Wojny, poznawanie gwiazdozbiorów, klejenie planet, quiz na temat 

układu słonecznego i kosmosu,  słowem kosmiczny zawrót głowy! 

Czekamy na Was 11 marca 2020 r.; godz. 10.00! 

Zgłoszenia przyjmujemy do 4 marca 2020 roku. 

Mamy nadzieję, że wzorem lat poprzednich nie zawiedziecie nas i  wspólnie spędzimy 

niezapomniane chwile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Regulamin projektu  

„LO-KADET bieg po wiedzę” Ale Kosmos! 

 
Termin: 11.03.2020 r. Godz. 10.00. 

 

Miejsce:  

Liceum Ogólnokształcące im. mjra Henryka Sucharskiego w Sierpcu.  

 

Organizatorzy:  

Nauczyciele i uczniowie Liceum Ogólnokształcącego  

im. mjra Henryka Sucharskiego w Sierpcu.  

 

Adresaci konkursu:  

Uczniowie siódmych i ósmych klas szkół podstawowych. Uczestnicy projektu, tworząc  

5-6 osobowe drużyny, reprezentują swoje szkoły. Najlepiej, jeśli w każdym zespole znajdzie 

się: wyróżniający się humanista, dobry matematyk, biegły językowiec, świetny geograf, 

sportowiec oraz uczeń znający tajniki fizyki, biologii i chemii. Każdy z nich bowiem stanie się 

w odpowiednim momencie kapitanem swojej drużyny.  

 

Cele konkursu:  

* integracja środowisk uczniów szkół podstawowych  i liceum;  

* propagowanie wiedzy z zakresu języka polskiego, historii, języków obcych, matematyki, 

geografii, biologii i chemii;  

* dobra zabawa uczestników i organizatorów.  

 

Nagrody:  

Dla najlepszych zespołów przewidziane są nagrody, a dla wszystkich uczestników 

pamiątkowe dyplomy. Opiekunowie otrzymają stosowne podziękowania. 

 

Zasady uczestnictwa:  

* Po rejestracji uczestników, poszczególne drużyny dostaną numery startowe oraz karty 

startowe, następnie wylosują mapy biegu i wyruszą na swoje „trasy” w obrębie murów 

naszej szkoły.  

* Wszystkie wytyczone na mapach trasy będą składały się z sześciu stacji mieszczących się  

w różnych salach lekcyjnych. Tam też odbywać się będą drużynowe zmagania konkursowe 

z wymienionych wcześniej przedmiotów.  

* Stopień realizacji zadań konkursowych oceniany będzie przez specjalistów w swoich 

dziedzinach (nauczycieli opiekunów z zaproszonych szkół podstawowych oraz nauczycieli 

Liceum Ogólnokształcącego).  

* Każda drużyna zobowiązana będzie do próby wspólnego rozwiązania wszystkich zadań 

konkursowych na wszystkich stacjach.  

* „LO-Kadeci” mogą otrzymać od 0 do 10 punktów na każdej ze stacji. Wyniki będą jawne  

i ustalone wg przyjętych przez poszczególne komisje kryteriów. Komisje są zobowiązane 

do wpisania otrzymanych przez drużyny punktów na ich kartach startowych. 

 



Zgłoszenie zawodników:  

Wypełnione karty zgłoszeniowe należy dostarczyć do Liceum Ogólnokształcącego  

im. mjra Henryka Sucharskiego w Sierpcu lub przesłać na adres: losierpc@losierpc.edu.pl  

do 4 marca 2020 roku. 

 

Koordynator projektu:  

Marlena Bogucka – nauczyciel języka polskiego. 
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                                                    KARTA ZGŁOSZENIA 

 

 

 

1. Szkoła zgłaszająca uczestników 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

2. Uczestnicy (imiona i nazwiska) 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

3. Opiekun 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Zgoda uczestnika projektu „LO-Kadet bieg po wiedzę” Ale Kosmos!  

na przetwarzanie danych osobowych i upublicznienie wizerunku. 

 

1. Nazwisko uczestnika ................................................................................................................ 

2. Imię uczestnika ........................................................................................................................ 

3. Nazwa szkoły .......................................................................................................................... 

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mojej córki/ mojego syna* w projekcie „LO-Kadet 

bieg po wiedzę” Ale Kosmos! organizowanym przez Liceum Ogólnokształcące  

im. mjra Henryka Sucharskiego w Sierpcu. Znam i akceptuję zapisy Regulaminu.  

W związku z powyższym wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na: przetwarzanie  

i udostępnianie danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia projektu „LO-Kadet bieg po 

wiedzę” Ale Kosmos!, publikację wizerunku w postaci zdjęć i filmów na stronie internetowej 

placówki, Facebooku, kronice szkolnej i innych źródłach (m.in. prasa) w celu informacji  

o konkursie*. 

Przyjmuję do wiadomości, że Administratorem danych uczestników projektu „LO-Kadet bieg 

po wiedzę” Ale Kosmos! jest Liceum Ogólnokształcące im. mjra Henryka Sucharskiego  

z siedzibą przy ul. Sucharskiego 2 w Sierpcu. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym 

niż upoważnione na podstawie przepisów prawa. Dane podaję dobrowolnie i mam świadomość, 

że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania. 
 

 

 

 

 

 

………………………………   ………………………..……………………………………  
(miejscowość, data)      (czytelny podpis – imię i nazwisko rodzica/ opiekuna prawnego*) 

 
* Niepotrzebne skreślić  

 


