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Dni Europy’ 2018
GRA MIEJSKA W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM
Dla Szkół Podstawowych (Klasy IV-VI)
„Skarby europejskiej kultury”
Świetna zabawa dla uczniów, ucząca pracy w zespole oraz rozwijająca
myślenie analityczne i wyobraźnię uczestników. Gra terenowa to
połączenie zabawy na świeżym powietrzu z nauką i radością odkrywania.
Zadania do wykonania są różnorodne, ale łączy je jeden element –
podstawowa wiedza o Unii Europejskiej i dziedzictwie kulturowym
Europy! Pamiętajmy, że gra miejska to nie sprawdzian wiedzy ale przede
wszystkim fantastyczna zabawa!
Zapraszamy do Gry!
Cel gry:
Gra Miejska „Skarby europejskiej kultury” organizowana przez Punkt
Informacji Europejskiej Europe Direct w Piotrkowie Trybunalskim
pragnie zachęcić uczniów do poszerzenia swojej wiedzy o Unii
Europejskiej oraz kulturze europejskiej nawiązując do Europejskiego
Roku Dziedzictwa Kulturowego
Uczestnicy:
Gra przeznaczona jest tylko dla drużyn składających się z 4 uczniów
szkoły podstawowej (klasy IV-VI). Każda drużyna zgłaszana przez szkołę
powinna mieć wyznaczonego kapitana drużyny oraz opiekuna, którym może
być nauczyciel.
Harmonogram:
Zgłoszenia drużyn: 13.04.2018 – 26.04.2018
Ogłoszenie drużyn biorących udział w konkursie: 27.04.2018
Gra Miejska w Piotrkowie Trybunalskim: 08.05.2018
Dokumenty wymagane do zgłoszenia szkoły (załącznik nr 1, załącznik nr
2,
załącznik
nr
3)
są
dostępne
na
stronie
internetowej
www.piotrkow.info.pl w zakładce pliki do pobrania/Dokumenty/GRA
MIEJSKA 2018. Konieczne jest także zapoznanie się z Regulaminem Gry
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Miejskiej, dostępnym wraz z dokumentami zgłoszeniowymi.
Dokumenty te należy wypełnić i przesłać na:
1. adres korespondencyjny: Punktu Informacji Europejskiej Europe
Direct-Piotrków Trybunalski, ul. Dąbrowskiego 20, 97-300 Piotrków
Trybunalski
2. adres mailowy: europedirect-piotrkow@piotrkow.info.pl
Nagrody:
I miejsce – wycieczka dla całej klasy do
Krajobrazowych Woj. Łódzkiego
II miejsce- bon o wartości 400 zł do księgarni
III miejsce – bon o wartości 300 zł do księgarni
UWAGA! – w Załączniku nr 4 znajduje
niezbędny do rozwiązywania zadań w Grze.
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UWAGA! Ze względu na ograniczoną liczbę drużyn, które mogą wziąć
udział w grze, prosimy o zgłoszenie drużyny przed wysłaniem dokumentów
na adres e-mail z podaniem Szkoły, która zgłasza zespół.

2 / 2
Phoca PDF

