Розпорядження
Одеського міського голови
№ 1084 від 18.11.2019 р.

Про проведення міського фестивалю інтелектуальних ігор 


Відповідно до статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування             в Україні», пункту 4.4 розділу 4 додатка 2 до Міської цільової програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді міста Одеси                                    «Я – одесит, патріот України» на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради HYPERLINK "http://omr.gov.ua/ru/acts/council/81377/" \t "_blank" від 16 березня 2016 року № 436-VII, з метою формування свідомої, духовно багатої особистості, поглиблення уявлень учнів про особливості та тенденції культурного розвитку міста Одеси: 

1. Затвердити Положення про проведення міського фестивалю інтелектуальних ігор (додаток 1).

2. Затвердити кошторис на нагородження переможців міського фестивалю інтелектуальних ігор (додаток 2).

3. Департаменту освіти та науки Одеської міської ради:
3.1. Провести у грудні 2019 року міський фестиваль інтелектуальних ігор відповідно до затвердженого Положення.
3.2. Забезпечити нагородження переможців міського фестивалю інтелектуальних ігор відповідно до затвердженого кошторису.

4. Департаменту фінансів Одеської міської ради перерахувати                   25 000 (двадцять п’ять тисяч) грн на відповідний розрахунковий рахунок департаменту освіти та науки Одеської міської ради, відкритий в УДКСУ                   у м. Одесі Одеської області, у межах загальних призначень, затверджених                      за КПКВКМБ 0613133 «Інші заходи та заклади молодіжної політики»                            у бюджеті м. Одеси на 2019 рік.
 
5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського голови Вугельмана П.В. 


                                                                                    Г. Труханов







Додаток 1
до розпорядження 
міського голови 
від 18.11.2019 р.
№ 1084


ПОЛОЖЕННЯ
про проведення міського фестивалю інтелектуальних ігор  

1. Загальні положення

Міський фестиваль інтелектуальних ігор проводиться департаментом освіти та науки Одеської міської ради сумісно з Літературно-ігровим клубом «Ерудит» імені В.Я. Мороховського.
Безпосереднє керівництво проведення міського фестивалю  інтелектуальних ігор здійснює організаційний комітет, склад якого затверджується наказом директора департаменту освіти та науки Одеської міської ради. Оргкомітет здійснює організаційну та творчу підготовку                      до заходу, вирішує всі питання, пов’язані з його проведенням.

2. Мета і завдання проведення:

- формування свідомої, духовно багатої особистості;
- поглиблення уявлень учнів про особливості та тенденції культурного розвитку Одеси;
- формування в учнів цілісності світосприйняття через реалізацію міжпредметних зв’язків з історії, літератури, музики, архітектури, мистецтва;
- популяризація інтелектуальних ігор як засобу виховання і організації дозвілля школярів.

3. Регламент

У міському фестивалі інтелектуальних ігор серед школярів закладів загальної середньої освіти міста Одеси  беруть участь шкільні команди двох вікових категорій. Належність команди до вікової категорії визначається               по класу, в якому навчається старший учасник:
- І категорія – учні 7-9 класів закладів загальної середньої освіти;
- ІІ категорія – учні 10-11 класів закладів загальної середньої освіти. 
 	Кожна команда складається з 6 учнів-гравців і не більше ніж                                   з 1 запасного.
Міський фестиваль інтелектуальних ігор проводиться в два етапи:
- І етап (відбірковий);
- ІІ етап (фінальний), в якому беруть участь команди, які за рейтингом набрали найбільшу кількість балів, – окремо в двох вікових групах. 
4. Умови проведення

Міський фестиваль інтелектуальних ігор складається з 3 турів,                        у кожному з яких розігрується 15 запитань. Для кожної з команд гра складається з 45 запитань, що розігруються за правилами гри «Що? Де? Коли?». Всі команди грають одночасно в одному приміщенні, записуючи відповіді на запитання на спеціальних бланках. Залік результатів проводиться окремо в кожній віковій категорії. Місця в турнірній таблиці розподіляються відповідно до набраної командою кількості балів, отриманих за правильні відповіді. У разі рівності балів у команд, що поділили призові місця в кожній віковій категорії, проводиться додатковий тур (ставиться 3 запитання,                       а потім – по 1 запитанню до тих пір, поки призові місця не будуть розподілені однозначно). 
Переможці та призери змагання в кожній віковій категорії оголошуються чемпіонами, срібними та бронзовими призерами міського фестивалю інтелектуальних ігор міста Одеси.

5. Правила гри «Що? Де? Коли?»

Гра проводиться одночасно для усіх команд з використанням однакових 24 запитань. Задача команд – дати правильну відповідь на поставлені питання. За кожну правильну відповідь команда одержує один бал. Ведучий оголошує раунд, ставить запитання і вимовляє слово «час». Водночас починається відлік однієї хвилини. За 10 секунд до закінчення часу ведучий вимовляє слово «десять», нагадуючи командам про близьке закінчення обдумування. Після завершення хвилини роздумів ведучий повторно вимовляє слово «час», після чого надає командам по 10 секунд для запису відповіді, яку гравці подають ведучому у письмовому вигляді. Після спливу 10 секунд, наданих командам для запису відповіді, ведучий проводить зворотний відлік часу, починаючи з слова «десять». Після слова «нуль» ведучий одержує право не приймати відповідь команди, що не здала своєчасно записку; претензії з цього приводу не приймаються. 
Письмові відповіді команд зберігаються до закінчення терміну подачі протестів. На кожній з відповідей команди повинна бути написана її назва. Якщо назви команди немає, така записка вважається не поданою в термін; претензії з цього приводу не приймаються. За результатами гри перевага віддається команді, гравці якої відповіли на найбільшу кількість запитань.  

6. Критерії оцінки відповідей

Відповідь вважається правильною, якщо: 
- розкриває суть питання з достатнім ступенем конкретизації (ступінь необхідної конкретизації визначається автором питання, а у випадку відсутності його вказівок – ведучим);
- форма відповіді відповідає формі запитання.

Відповідь вважається неправильною, якщо: 
- команда дала два чи більше варіантів відповіді;
- відповідь дана з недостатньою конкретизацією;
- у відповіді допущені грубі помилки (неправильно названі імена і назви, дати, спосіб дії тощо);
- форма відповіді не відповідає формі запитання. 
Відповіді, здані несвоєчасно, не розглядаються. 
                                   
7. Протести 

Протест подається у письмовій формі щодо некоректності запитання або наявності у запитанні дуали, тобто іншої відповіді, але яка відповідає  під усі реалії запитання, що не враховане автором. Ведучий зобов'язаний розглянути протест і повідомити про прийняте рішення до підведення остаточних підсумків даного туру. Якщо доведено некоректність запитання, воно знімається з гри і всі відповіді на нього не враховуються. Якщо доведено наявність дуали, то всім командам, що дали правильну дуальну відповідь, ця відповідь зараховується і питання не знімається.
Рішення журі вважається остаточним і оскарженню не підлягає.

8. Нагородження переможців

Підведення підсумків міського фестивалю інтелектуальних ігор міста Одеси відбувається відразу після гри. Команди, що посіли місця з першого по третє в кожній віковій категорії, нагороджуються дипломами департаменту освіти та науки Одеської міської ради, медалями та грошовими винагородами.



Керуюча справами			                    		     	       	О. Оніщенко





Додаток 2 
до розпорядження 
міського голови 
від 18.11.2019 р.
№ 1084

 

КОШТОРИС
на нагородження переможців міського
фестивалю інтелектуальних ігор

№
з/п
Найменування статті витрат
Кількість
(од.)
Сума
(грн)
1.
Дипломи у рамках 
20
1 000,00
2.
Призи для переможців
42
3 000,00
3.
Грошова винагорода:
 
 

І місце
14
8 400,00

ІІ місце
14
7 000,00

ІІІ місце
14
5 600,00
Всього:
25 000,00

 

 
Керуюча справами                                                                               О. Оніщенко


