
 

 

REGULAMIN 
Czwórboju Gimnazjów 

rozgrywanego podczas �wi�ta Grzyba w amfiteatrze w Michałowie 
w dniu 27 wrze�nia 2009 roku 

 
 

1. Udział w konkursie bior� dru�yny zło�one z uczniów Gimnazjów, które zgłosz� swoj� 
ch�� uczestnictwa w czwórboju poprzez wysłanie wypełnionego Zgłoszenia (zgłoszenie 
stanowi zał�cznik do niniejszego regulaminu; mo�na je równie� pobra� ze strony internetowej 
GOK w Michałowie).  

 
2. Konkurs obejmuje nast�puj�ce konkurencje:  

 
 

I. Rozpoznawanie grzybów - puzzle. 
 
Udział bierze 3 zawodników ka�dej szkoły (III klasa gimnazjum), którzy rozpoznaj� 

nazwy grzybów na podstawie fotografii. Ka�da dru�yna otrzyma po 3 jednakowe zdj�cia 
grzybów do uło�enia z rozsypanki (puzzle) i za ka�d� prawidłowo podan� nazw� grzyba 
otrzymuje 2 punkty. Dodatkowo punktowane b�dzie równie� okre�lenie czy dany grzyb jest 
jadalny czy nie (1 pkt) oraz czy jest chroniony (1 pkt). Nazwy odgadni�tych grzybów musz� 
by� zgodne z ich nazwami umieszczonymi w atlasach grzybów. Konkurencja na czas – 
pierwsze 3 dru�yny otrzymaj� dodatkowo odpowiednio po 3, 2 i 1 punkt dodane do 
ko�cowego wyniku. 

 
 
II. Quiz wiedzy o lesie i grzybach. 
 
W konkursie bierze udział 2 uczestników z jednej szkoły (I klasa gimnazjum). Quiz 

b�dzie miał formuł� wzorowan� na teleturnieju „1 z 10”. Prowadz�cy zadaje kolejnym 
uczestnikom losowo wybrane pytania dotycz�ce podstawowej znajomo�ci grzybów, lasu, 
zwierz�t i ro�lin le�nych. Mo�na popełni� dwa bł�dy w odpowiedziach – trzecia zła 
odpowied� dyskwalifikuje dru�yn�. Czas oczekiwania na odpowied�: 5 sekund. Kolejno�� 
ustawienia dru�yn b�dzie ustalona przed quizem drog� losowania. Wygrywa dru�yna, która 
jako jedyna zostanie z niewykorzystanymi szansami. W przypadku wyczerpania puli pyta� 
organizatorzy przewiduj� dogrywk�. 

 
 
III. Z koszem na grzyby. 
 
W konkursie bior� udział dwie osoby z dru�yny (II klasa gimnazjum). Losuj� one 3 kartki 

z nazwami grzybów. Grzyby znajduj� si� na drugim ko�cu boiska w innym koszu (lub 
skrzynce). Na sygnał jeden z zawodników podaje drugiemu jedn� kartk� z nazw� grzyba. 
Drugi zawodnik biegnie z koszykiem do grzybów, wybiera grzyb, którego nazwa znajduje si� 
na kartce, wraca z nim na lini� startu i wykłada go z koszyka wraz z kartk� na ziemi, po czym 
otrzymuje od kolegi kolejn� kartk� z nazw� grzyba i… sytuacja si� powtarza. O wyniku 
decyduje czas i poprawno�� wykonania zadania. Za ka�de prawidłowe dopasowanie grzyba 
do kartki szkoła otrzymuje 1 pkt. Pierwsze 3 dru�yny otrzymaj� dodatkowo odpowiednio po 
3, 2 i 1 punkt dodane do ko�cowego wyniku. 

 



 

 

 
 
IV. Pokaz mody le�nej. 
 
W konkurencji bierze udział 3 uczniów (dobór uczestników z dowolnych klas gimnazjum 

z zastrze�eniem, �e nie mog� to by� uczniowie, którzy brali udział w trzech poprzednich 
konkurencjach). Ka�da szkoła ma przedstawi� dwa stroje, które zaprezentuj� dwie osoby 
(modele) a trzecia osoba dokona prezentacji, omówienia strojów (forma dowolna).  

Do wykonania strojów powinny by� u�yte „dary lasu” (np. li�cie, gał�zie, kora, grzyby, 
szyszki i inne). Nie mo�na u�y� ro�lin chronionych.  

O wygranej decyduj�: wygl�d stroju, pomysłowo��, sposób zaprezentowania. 
 
 
3. Punktacja w ka�dej konkurencji czwórboju jest nast�puj�ca: 
  - pierwsze miejsce   - 8 pkt 
  - drugie miejsce   - 5 pkt 
  - trzecie miejsce   - 3 pkt 
  - czwarte miejsce   - 2 pkt 
  - pi�te i ka�de kolejne  - 1 pkt 
 
O ostatecznej lokacie decyduje ł�czna liczba punktów zdobytych we wszystkich 

konkurencjach. W przypadku mniejszej ilo�ci zgłoszonych dru�yn punktacja mo�e by� 
zmieniona.  

Ostateczny zwyci�zca czwórboju musi by� wyłoniony – w sytuacji remisu zwyci�zc� 
wyłoni dogrywka, o której charakterze rozegrania decyduj� organizatorzy.  

 
 
4. Nagrodami w czwórboju s� warto�ciowe nagrody rzeczowe dla szkół. 
 
 
5. Organizator powoła jury w dniu konkursu. Jury b�dzie si� składa� z 3 do 5 osób.  

Decyzja Jury jest ostateczna i nieodwołalna.  
 
 
6. Organizatorzy zastrzegaj� sobie prawo do zmian konkurencji czwórboju, o czym – w 

takim przypadku – powiadomi� zainteresowane szkoły nie pó�niej ni� tydzie� przed 
„�wi�tem Grzyba”. 

 
 
7. Osob� kontaktow� w sprawie Czwórboju Gimnazjów jest instruktor GOK w 

Michałowie, p. Marcin Siekierko, tel. (85) 7189019 w godz. 9-16, e-mail: 
gok@gokmichalowo.pl.  
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