
REGULAMIN KONKURSU 
 

 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE  

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Festiwal Młodych Naukowców” i jest zwany dalej: "Konkursem". 

2. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. 

3. Organizatorem Konkursu jest Zespół Szkół Technicznych w Rybniku, ul. Kościuszki 5, 44-200 Rybnik , zwany 

dalej „Organizatorem”. 

4. Celem konkursu jest zachęcenie uczniów do działania i twórczego myślenia oraz rozbudzenie ich  

zainteresowania  nauką i techniką w ujęciu praktycznym. 

 

II. ZGŁOSZENIA I TERMINY 

1. Zgłoszenia chęci udziału w Konkursie należy dokonać do 30.03.2015r. mailowo na adres: 

kapuscinska.ola@gmail.com bądź zgłosić telefonicznie na numer 665595843 (Aleksandra Kapuścińska).         

W zgłoszeniu należy podać: 

• Ilość zgłaszanych prac konkursowych i ilość osób w zespole 

• Tytuły prac konkursowych (ewentualnie tematyka pracy), 

• Imię i nazwisko, aders e-mail oraz nr telefonu opiekuna uczestników. 

2. Informacje dot. Konkursu można uzyskać pod w/w numerem telefonu. 

3. Do 10.05.2015r. ostatecznie należy przesłać informację (mailowo, telefonicznie) o ostatecznym temacie pracy 

konkursowej i warunkach, jakie są konieczne do właściwej prezentacji pracy konkursowej (tzn. dostęp do 

mediów, Internetu,  itp.)  

4. Finał konkursu (prezentacja prac konkursowych) odbędzie się na początku czerwca 2015r. w Zespole Szkół 

Technicznych w Rybniku (informacja o dokładnym terminie zostanie przesłana w późniejszym czasie). 

 

III. WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE  

1. Uczestnikiem Konkursu może zostać uczeń bądź grupa uczniów – maksymalnie 2-osobowa, zwana dalej 

„Uczestnikiem” . 

2. Każdy Uczestnik musi posiadać opiekuna (nauczyciel), który zgłasza udział Uczestnika w Konkursie oraz 

towarzyszy Uczestnikowi w czasie prezentacji pracy konkursowej, nadzoruje jej przebieg oraz ponosi 

odpowiedzialność za wszelkie działania Uczestników.  

3. Uczestnik Konkursu we własnym zakresie (w domu, w szkole na kółku zainteresowań itp.) wykonuje pracę 

konkursową. 

4. Praca konkursowa powinna się składać z: tytułu, części praktycznej i części teoretycznej:  

� Część praktyczna powinna być przygotowana  w formie: modelu, makiety, doświadczenia / pokazu, 
urządzenia elektrycznego, urządzenia mechanicznego, projektu badawczego, wynalazku lub 
kombinacji tych elementów. 

� Część teoretyczna obejmuje naukowe wyjaśnienie prezentowanej części praktycznej (tzn. wyjaśnienie 

zasady działania i sposobu wykonania urządzenia, przedstawienie procesów chemicznych i fizycznych 

zachodzących podczas wykonywanych doświadczeń, zastosowanie wynalazku, omówienie modelu, 

makiety itp.). Część teoretyczna, oprócz wyjaśnienia ustnego może być podparta plakatem, 
prezentacją multimedialną itp. 

5. W przypadku chęci przedstawienia prezentacji multimedialnej do omawiania pracy konkursowej uczestnik jest 

zobowiązany posiadać własny komputer, na którym prezentacja będzie odtwarzana (nie będzie dostępu do 

rzutnika i ekranu ze względów organizacyjnych) 

6. W konkursie nie mogą być wystawiane prace, które były już prezentowane w poprzednich edycjach oraz prace 

biorące udział w zawodach Robotnic Tournament  organizowanych przez ZST Rybnik. 

7. Podczas finału Uczestnicy prezentują prace konkursowe Komisji konkursowej, która wybierze zwycięzców.  

8. Czas prezentacji pracy konkursowej Komisji  nie może przekraczać 5 minut (w szczególnych przypadkach – 

np. doświadczenia –  istnieje możliwość wydłużenia czasu prezentacji za zgodą Organizatora). 

9. Jedna osoba (uczestnik)  może być przypisana tylko do jednej pracy konkursowej.  

10. Organizator Konkursu nie pokrywa kosztów związanych z wykonaniem  pracy konkursowej. 



III. KRYTERIA OCENY PRAC KONKURSOWYCH 

1. Skład Komisji konkursowej zostanie ogłoszony po 31.03.2015r., gdy Organizatorzy Konkursu będą znali rodzaj   

i ilość zgłoszonych prac konkursowych. 

2. Prace konkursowe prezentowane Komisji konkursowej będą oceniane w skali 1 – 10 w następujących 

kategoriach: 

� Pomysł 

� Wykonanie 

� Omówienie 

� Trudność  

� Ogólne wrażenie 

3. Zwycięzcą Konkursu zostaje Uczestnik, który uzyskał najwyższą sumę punktów z  w/w kategorii. 

4. W zależności od ilości i rodzaju zgłoszonych prac konkursowych, nastąpi odpowiedni podział Konkursu na 

kategorie, w obrębie których zostaną wybrani zwycięzcy. 

5. W przypadku dużej liczby zgłoszonych prac, konkurs będzie prowadzony w dwóch częściach (część kategorii 

rano 9.00-12.00, część po południu 12.00-15.00). Szczegółowy harmonogram konkursu zostanie przesłany w 

późniejszym czasie.  

6. Dla zwycięzców Konkursu przewidziane są atrakcyjne nagrody, natomiast dla wszystkich uczestników upominki  

oraz dyplomy. 

7. Nagrody zostaną wręczone bezpośrednio w dniu finału po zakończeniu Konkursu (w przypadku podziału 

konkursu na dwie części – po każdej części, tj. ok. 12.00 i ok. 15.00). 

 

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, postanowień jego Regulaminu i interpretacji rozstrzyga 

Organizator. 

2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy Regulamin Uczestnik i jego Opiekun wyrażają także zgodę na 

przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. 

3. Akceptację warunków konkursu i zgodę na przetwarzanie danych osobowych Opiekun potwierdza 

własnoręcznym podpisem na oświadczeniu dla opiekuna w dniu finału Konkursu (druki dostępne na miejscu).  

4. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na 

pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych 

czynności konkursowych. O ewentualnej zmianie Regulaminu  powiadamia Organizator. 

 

 

 


