IV Powiatowy Turniej Farmaceutyczny – 28 marca 2019 r.

Zespół Szkół Chemiczno-Medycznych
i Ogólnokształcących
im. Marii Skłodowskiej-Curie
ul. Opolska 26
42-600 Tarnowskie Góry
tel. 32 285 52 34
32 285 50 53

Dyrekcja oraz Nauczyciele
Zespołu Szkół Chemiczno – Medycznych i Ogólnokształcących
w Tarnowskich Górach

serdecznie zapraszają do udziału
w

IV Powiatowym Turnieju Farmaceutycznym
pod hasłem

„Aparat

ruchu człowieka

–

budowa, funkcje, choroby, diagnostyka i leczenie”

Konkurs odbędzie się

28 marca 2019 r.

o godzinie

Na wypełnione formularze czekamy
do

26 marca 2019 r.
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REGULAMIN KONKURSU
1. Turniej odbywa się w dwóch kategoriach: konkurs dla młodzieży szkół
gimnazjalnych/podstawowych oraz ponadgimnazjalnych.
2. Do konkursu każda szkoła może zgłosić nawet kilka 2-osobowych zespołów
uczniowskich.
3. Konkurs składa się:
a. dla młodzieży szkół gimnazjalnych/podstawowych oraz ponadgimnazjalnych z etapu pisemnego: pytania testowe, pytania otwarte wymagające zwięzłej odpowiedzi (tzw. ping-pong) oraz pytania otwarte związane
z
wyjaśnieniem
przedstawionego
zjawiska/
sprzętu/
doświadczenia.
Młodzież współpracuje ze sobą, rozwiązując arkusz z zadaniami.
Czas trwania części pisemnej wynosi 60 minut.
4. Zagadnienia konkursu pod hasłem „Aparat ruchu człowieka – budowa,
funkcje, choroby, diagnostyka i leczenie” obejmują:
 zakres merytoryczny zgodny z podstawą programową dot. działu:
anatomia i fizjologia człowieka – aparat ruchu: układ szkieletowy
i mięśniowy (budowa, funkcje, choroby, diagnostyka)
 podstawowe
wiadomości
z
dziedziny
medycyny,
farmacji
i ziołolecznictwa – z zakresu diagnostyki i leczenia chorób narządu
ruchu.
5. O wynikach konkursu uczniowie zostaną poinformowani drogą e-mailową lub
telefoniczną za pośrednictwem swoich szkół.
6. Uroczyste wręczenie nagród oraz dyplomów połączone z

Konferencją Ortopedyczną

odbędzie się

I Szkolną

23 maja 2019 r.

7. Wysłanie formularza zgłoszeniowego drogą e-mailową lub faxem, będzie stanowiło
potwierdzenie chęci uczestnictwa w IV Powiatowym Turnieju Farmaceutycznym.

Dane kontaktowe:
Numer fax.: 32 285 86 25.
Numer tel.: 32 285 52 34
Adres e-mail: zschmio2@gmail.com
W razie pytań prosimy o kontakt:
Bogusława Mikołajczyk: tel. kom.: 505 927 346, e-mail: bogusia.mikolajczyk@wp.pl
Chętnie rozwiejemy wszelkie wątpliwości
i postaramy się udzielić wyczerpujących odpowiedzi.
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