Regulamin terenowego konkursu matematycznego
„EKOS-MATH- GEOCACHING”
TERMIN I MIEJSCE:
Terenowy konkurs matematyczny „Ekos-Math-Geocaching” (zwany dalej
Konkursem) odbędzie się w dniu 8 października 2016 r. na terenie gminy Swarzędz.
Miejscem startu i zakończenia konkursu jest boisko sportowe I LO w Swarzędzu przy
ul. Kwaśniewskiego 2.
CELE IMPREZY:
- popularyzacja geościeżki jako atrakcyjnej formy terenowej lekcji matematyki,
- kształcenie umiejętności pracy zespołowej,
- popularyzacja matematyki i jej praktycznych zastosowań,
- stworzenie okazji do sprawdzenia i potwierdzenia umiejętności posługiwania się
matematyką w terenie,
- popularyzacja geocachingu jako formy rekreacji o wysokich walorach edukacyjnych,
- popularyzacja wiedzy dotyczącej atrakcji turystycznych gminy Swarzędz.
ORGANIZATOR:
Fundacja Edukacji Społecznej EKOS
e-mail: fundacja@ekos.edu.pl
www.ekos.edu.pl
SPONSOR:
Fundacja mBank
WYŻYWIENIE:
Organizator zapewnia ciepły posiłek na
mecie (grochówka).
INFORMACJE DOTYCZĄCE TRASY:
Najpóźniej 7.10.2016 uczestnicy otrzymają drogą elektroniczną karty startowe
określające czas startu z boiska przy Gimnazjum nr 1 w Swarzędzu oraz numery
skrzynek do odnalezienia opublikowane w dniu startu na stronie
www.opencaching.pl. Odległość do najdalszej skrzynki będzie wynosiła 4,5 km.
HARMONOGRAM IMPREZY:
8 października (sobota):
- 8:00 – 9:15 – start uczestników konkursu (co 15 minut startuje 8 zespołów
w różne strony gminy Swarzędz).
- 12:00 – 13:15 – powrót uczestników konkursu na metę, posiłek.
- 13:30 – 14.00 - rozdanie nagród i dyplomów oraz zakończenie imprezy.

ZASADY ROZGRYWANIA KONKURSU:









W konkursie osobno klasyfikowane będą zespoły uczniów szkół
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
Warunkiem otrzymania dyplomu Ekos-Math-Geokeszera 2016 jest
odnalezienie przynajmniej 3 skrzynek z czterech podanych na karcie
startowej, w tym skrzynki najbardziej oddalonej od szkoły.
Odnalezienie skrzynki zgłaszane jest za pomocą wysłanego pocztą
elektroniczną zdjęcia zespołu z widoczną na nim zawartością logbooka.
Ostatniego zgłoszenia można dokonać w 3,5 godziny po starcie.
Skrzynek nie można otwierać w obecności innych zespołów, tak aby nie
ułatwiać im zadania.
Adres, na który należy wysyłać zdjęcia, będzie podany na karcie startowej.
Zespoły, które odnajdą największą liczbę skrzynek w najkrótszym czasie,
otrzymają nagrody, ufundowane przez Fundację mBanku.



Organizator zastrzega sobie prawo do skrócenia konkursu lub przeniesienia
go na sobotę 15.10.2016 ze względu na złą pogodę. Informacja na ten temat
będzie wysłana drogą mailową do wszystkich zgłoszonych zespołów 7.10.2016
do godziny 19.00.
WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE:
 Przesłanie zgłoszenia na Konkurs e-mailem na adres:
ekos_math_geocaching@ekos.edu.pl , podając dane: imiona i nazwiska
członków zespołu, w tym pełnoletniego opiekuna zespołu (nauczyciela




matematyki), nazwę i adres szkoły,
Konkurs jest BEZPŁATNY, startować może 40 zespołów. Obowiązuje
kolejność zgłoszeń,
Zespół musi być wyposażony w smartfon z aplikacją c.geo,
Na starcie nie będzie prowadzone szkolenie dotyczące korzystania z tej
aplikacji, warto zapoznać się z nią wcześniej, zaliczając znalezienie dowolnej
skrzynki. Więcej informacji znaleźć można na stronie www.opencaching.pl lub
www.geocaching.pl.

