
Regulamin Powiatowego Konkursu "Potyczki laboratoryjne" 
 

 
1. Patronem honorowym konkursu „Potyczki laboratoryjne" jest Wicestarosta Powiatu Rybnickiego. 

Jest to konkurs na szczeblu powiatowym.  

2. Organizatorem konkursu jest Komitet Organizacyjny powołany przez Dyrektora Zespołu Szkół  

w Czerwionce - Leszczynach. 

3. Komitet Organizacyjny kieruje pracami związanymi z organizacją i przeprowadzeniem konkursu. 
4. Konkurs jest skierowany do uczniów szkół gimnazjalnych. Ilość uczniów zgłaszanych przez 

szkołę nie jest ograniczona. 

5. Konkurs ma charakter drużynowy (drużyny dwuosobowe) 

6. Uczestnicy Konkursu wykonują doświadczenia chemiczne i wypełniają karty pracy. 

7. Konkurs trwa 60 minut 

8. Tematyka Konkursu obejmuje zagadnienia dotyczące chemii ogólnej i nieorganicznej   

oraz podstaw chemii organicznej, jak również znajomości sprzętu laboratoryjnego  

i podstawowych czynności laboratoryjnych.  

9. Celem konkursu jest popularyzacja nauk przyrodniczych poprzez: 

- poszerzanie wiedzy z zakresu chemii i biologii 

- wykonywanie doświadczeń chemicznych 

- wyciąganie odpowiednich wniosków dotyczących praw przyrody 

- zapoznanie uczestników z ofertą kształcenia w Zespole Szkół 

- przybliżenie zawodu technik analityk 

10.  Uczniowie na Konkurs przychodzą z ważną legitymacją szkolną i przyborami do pisania. 

Ponadto każdy uczestnik powinien posiadać fartuch i rękawice ochronne. Potrzebne tablice 

przygotują organizatorzy. W przypadku naruszenia zasad regulaminu uczestnik zostanie 

zdyskwalifikowany.  

11.  O miejscu uczestnika w Konkursie decyduje suma zdobytych punktów 

12.  Laureatom Konkursu przysługują uprawnienia określone w zasadach rekrutacji (zgodnie  

z zasadami rozporządzenia "w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych 

kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań 

komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania 

rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego").  

13.  Zgłoszenia przyjmowane są drogą elektroniczną na adres: 

potyczki.laboratoryjne@gmail.com Termin upływu zgłoszeń podany jest w zawiadomieniu 

przekazanym do szkół. 

14. Oprócz zgłoszenia, każdy uczestnik jest zobowiązany do przekazania organizatorom 

konkursu oświadczenia o braku przeciwwskazań do wykonywania doświadczeń 

chemicznych podpisanych przez rodziców / prawnych opiekunów uczestnika. 

15. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się w Zespole Szkół. Szczegółowa  

 informacja o dniu i godzinie rozdania nagród zostanie podana w osobnym mailu  

 do szkoły macierzystej. 

       16.Wyniki są ostateczne i nie przewiduje się procedury odwoławczej. Prace  

 uczestników zostają w archiwum Zespołu Szkół. Dopuszcza się możliwość wglądu  

 do prac po wcześniejszym umówieniu się z koordynatorami konkursu. 

       17. Informacja o Konkursie zostanie opublikowana na stronie internetowej Zespołu Szkół  

i w prasie lokalnej. 

      18.W sprawach związanych z przebiegiem konkursu nie omówionych w Regulaminie decyduje 

 Komitet Organizacyjny. 
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