
REGULAMIN 

POWIATOWEGO KONKURSU 

„NOWOCZESNE TECHNOLOGIE 
A ENERGIA PRZYSZŁOŚCI” 

O PUCHAR WICESTAROSTY POWIATU RYBNICKIEGO 
 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

1. Patronem honorowym konkursu „Nowoczesne technologie a energia przyszłości” (zwanego 

dalej „konkursem”) jest Wicestarosta Powiatu Rybnickiego. Jest to konkurs na szczeblu 

powiatowym.  

 

2. Organizatorem konkursu „Nowoczesne technologie a energia przyszłości” dla gimnazjalistów 

jest Komitet Organizacyjny powołany przez Dyrektora Zespołu Szkół w Czerwionce-

Leszczynach. 

 

3. Komitet Organizacyjny kieruje pracami związanymi z organizacją i przeprowadzeniem 

konkursu. 

 

4. Celem konkursu jest popularyzacja nauk ścisłych i technicznych, zachęcenie młodzieży             

do poszerzania wiedzy z przedmiotów ścisłych co powinno skutkować większym 

zainteresowaniem studiami na uniwersyteckich kierunkach ścisłych i na politechnikach, poprzez: 

 Poznanie różnych form energii (energetyka jądrowa, fuzja termojądrowa, odnawialne 

źródła energii, czyste technologie węglowe, paliwo wodorowe) 

 Poznanie zalet i wad energetyki konwencjonalnej oraz nowoczesnych technologii 

energetycznych 

 Uświadomienie powiązań w naukach przyrodniczych 

 Szerzenie zainteresowań naukami ścisłymi 

 

5. Konkurs ma charakter interdyscyplinarny, gdyż w przygotowanie prac konkursowych mogą 

zaangażować się nauczyciele biologii, chemii, fizyki, geografii, plastyki, techniki i informatyki.  

 

ZASADY UCZESTNICTWA 
 

6. W konkursie mogą brać udział uczniowie wszystkich klas gimnazjum (zwani dalej 

„uczestnikami”). 

 

7. Liczba uczestników konkursu nie jest ograniczona. 

 

8. Termin zgłoszenia do konkursu upływa 22 maja 2015 roku. Zgłoszenia przyjmowane będą 

wyłącznie drogą e-mailową na adres konkurs.zscl@wp.pl. Formularz zgłoszeniowy stanowi 

załącznik nr 1 regulaminu (Karta Zgłoszeniowa). 

 

9. Konkurs ma charakter drużynowy (drużyny dwuosobowe) 

 

10. Konkurs polega na wykonaniu przez uczestników plakatu na jeden z następujących tematów: 

 

1) Energetyka jądrowa 

2) Fuzja termojądrowa 
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3) Odnawialne źródła energii 

4) Czyste technologie węglowe 

5) Paliwo wodorowe 

 

11. Uczestnicy deklarują temat pracy w Karcie Zgłoszeniowej. 

 

12. Plakaty należy wykonać technikami tradycyjnymi lub przy zastosowaniu komputerowych 

programów graficznych. 

 

13. Prace powinny być podpisane pseudonimem. NIE PODPISYWAĆ PRAC IMIENIEM            

I NAZWISKIEM! 

 

14. Plakaty podpisane pseudonimem należy dostarczyć osobiście lub pocztą na adres: Zespół Szkół, 

44-230 Czerwionka-Leszczyny, ul. 3 Maja 42, tel. 324311466 lub 324312034                             

w nieprzekraczalnym terminie do 3 czerwca 2015 roku (decyduje data otrzymania prac przez 

Komitet). Dane uczestników (tj. imiona, nazwiska uczestników; nazwa szkoły; imię, nazwisko 

nauczyciela opiekuna) należy dołączyć do prac w zaklejonej kopercie podpisanej tym samym 

pseudonimem. 

 

ETAPY KONKURSU 
 

15. Do dnia 9 czerwca 2015 roku jury wyłoni 20 najlepszych plakatów – finalistów, którzy wezmą 

udział w II etapie konkursu (zwanym finałem). O liście finalistów dyrektorzy szkół                      

i opiekunowie zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną do 10 czerwca 2015 roku. 

 

16. Szkoły biorące udział w I etapie konkursu otrzymają Dyplomy Uczestnictwa. 

 

17. Finał konkursu odbędzie się dnia 17 czerwca 2015 roku w Zespole Szkół w Czerwionce-

Leszczynach, ul. 3 Maja 42. 

 

18. Laureaci trzech pierwszych miejsc otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy. Są one podstawą 

do wpisania ich osiągnięć na świadectwie szkolnym (jako uzyskanie wysokiego miejsca               

w zawodach wiedzy i artystycznych organizowanych przez inne podmioty działające na terenie 

szkół na szczeblu powiatowym), co daje możliwość zdobycia dodatkowych punktów w procesie 

rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych. 

 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

19. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptowaniem Regulaminu Konkursu oraz ze zgodą 

na przetwarzanie danych osobowych uczestników dla celów organizacyjnych konkursu. 

 

20. Komitet Organizacyjny nie zwraca nadesłanych prac i zastrzega sobie prawo                             

do ich wykorzystania w celach publikacji. 

 

21. Komitet Organizacyjny zastrzega sobie prawo do opublikowania zdjęć z przebiegu konkursu. 

 

22. Organizator Konkursu nie odpowiada za jakiekolwiek skutki niedokładności, niekompletności 

lub nieprawidłowości danych i informacji podanych przez uczestnika w Karcie Zgłoszeniowej.  

 

23. Uczestnicy mogą uzyskać dodatkowe informacje u przedstawicieli Komitetu Organizacyjnego 

pod numerem telefonu 508 136 686. 

 

 

 



 

Załącznik nr 1 

 

 
 

 

Karta zgłoszeniowa 
 

Zgłoszenie udziału w Powiatowym Konkursie 

„NOWOCZESNE TECHNOLOGIE A ENERGIA PRZYSZŁOŚCI” 1 

 

Szkoła: 

 

Nazwa szkoły 

 

Ulica 

 

kod pocztowy, miejscowość 

   

telefon Adres e-mail 

Nauczyciel zgłaszający: 

 

Imię i nazwisko 

 

adres e-mail 

Imiona i nazwiska uczniów: 
Klasa /wiek 

uczniów 

Drużyna 

numer: 

1.   
 

2.   

3.   
 

4.   

5.   
 

6.   

7.   
 

8.   

 

                                                             
1 Zgłoszenia przyjmowane będą tylko i wyłącznie drogą mailową 

 na adres konkurs.zscl@wp.pl , do 22 maja 2015 roku włącznie.
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