REGULAMIN
Międzypowiatowego konkursu wiedzy o informatyce pn.
„Informatyczny Puchar”

§1
Definicje
1. „Informatyczny Puchar” – nazwa międzypowiatowegokonkursu wiedzy o informatyce.
2. „Czas na technikę!” – nazwa wydarzenia podczas w ramach którego organizowane są
międzypowiatowe konkursy wiedzy technicznej.
3. „Regulamin” – poniższy regulamin międzypowiatowegokonkursu wiedzy o informatyce pn.
„Informatyczny Puchar”.
4. „Organizator” – Zespół Szkół Elektryczno-Elektronicznych im. prof. Janusza Groszkowskiego
ul. Narutowicza 12, 97-500 Radomsko.
5. „Uczestnik” – uczestnikiem konkursu może być uczeń klas VI-VIII szkół podstawowych oraz
uczeń klas I-IV i I-V szkół ponadpodstawowych powiatu radomszczańskiego i powiatów z nim
graniczących.
6. „Powiaty graniczące z powiatem radomszczańskim” – mowa tu o powiatach znajdujących się
w województwie łódzkim.
7. „Eliminacje online” – eliminacje odbywające się online na stronie internetowej konkursu
polegające na rozwiązaniu testu.
8. „Eliminacje finałowe” – eliminacje odbywające się w Zespole Szkół Elektryczno-Elektronicznych
w Radomsku polegające na rozwiązaniu testu.
9. „Gala finałowa” – Gala finałowa „Czas na technikę! –międzypowiatowe konkursy wiedzy
technicznej” która odbędzie się w Zespole Szkół Elektryczno-Elektronicznych im. prof. Janusza
Groszkowskiego mieszczącym się przy ulicy Narutowicza 12 w Radomsku według ustalonego
harmonogramu zamieszczonego na stronie internetowej konkursu po opublikowaniu wyników.
10. „Strona internetowa konkursu” – mowa tu o www.informatyczny.zse-e.edu.pl
11. „Strona internetowa wydarzenia” – mowa tu o www.czasnatechnike.zse-e.edu.pl
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§2
Cele konkursu
1. Wzbudzenie zainteresowania naukami ścisłymi wśród młodzieży, zwłaszcza techniką i
informatyką.
2. Promocja kierunków technicznych w szkołach. Zwrócenie uwagi młodych ludzi na zawody
przyszłości, do których należą te związane z rynkiem usług informatycznych.
3. Umożliwienie uczniom sprawdzenia swojej wiedzy i wspierania ich zainteresowań.
4. Promowanie współpracy pomiędzy szkołami, uczelniami wyższymi i samorządem.
5. Zachęcanie nauczycieli do rozpoznawania i wspierania zainteresowań uczniów.

§3
Organizator
1. Organizatorem Konkursu jest społeczność szkolna Zespołu Szkół Elektryczno Elektronicznych
im. prof. Janusza Groszkowskiego w Radomsku, w szczególności nauczyciele przedmiotów
zawodowych oraz uczniowie Technikum Elektryczno-Elektronicznego w Radomsku.
2. Nad prawidłowością przebiegu konkursówczuwa Komisja Konkursowaw składzie:
Przewodniczący:
mgr inż. Mirosław Dratwiński (dratwinski@zse-e.edu.pl) – nauczyciel ZSE-E w Radomsku
Członkowie:
mgr inż. Agnieszka Orłowska (aorlowska@zse-e.edu.pl) – nauczyciel ZSE-E w Radomsku
mgr inż. Artur Frost – nauczyciel ZSE-E w Radomsku
Bartłomiej Szaliński – uczeń Technikum Elektryczno-Elektronicznego w Radomsku
Maciej Waleryn – uczeń Technikum Elektryczno-Elektronicznego w Radomsku

§4
Uczestnicy konkursów
1. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas VI-VIII szkół podstawowych oraz uczniowie
niepełnoletni szkół ponadpodstawowych powiatu radomszczańskiego i powiatów z nim
graniczących którzy uczestniczą w konkursie za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego.
2. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie pełnoletni szkół ponadpodstawowych powiatu
radomszczańskiego i powiatów z nim graniczących.
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§5
Kategorie konkursu
1. Konkurs odbywać się będzie w dwóch kategoriach:
a. JUNIOR – dla uczniów klas VI-VIII szkół podstawowychpowiatu radomszczańskiego
i powiatów z nim graniczących.
b. MASTER – dla uczniów klas I-IV i I-V szkół ponadpodstawowychpowiatu
radomszczańskiego i powiatu z nim graniczących.

§6
Terminy oraz przebieg konkursu
1. Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach:
ETAP I – Eliminacje online:
28 kwietnia 2020r. (od godz. 0:00 do 23:59) – Test eliminacyjny który odbędzie się na stronie
internetowej konkursu.

WYNIKI ELIMINACJI ONLINE (ETAP I):
Do 10 maja 2020r. na stronie internetowej konkursu zostaną opublikowane wyniki z eliminacji
online. Po ogłoszeniu wyników 15 najlepszych osób kategorii JUNIOR oraz 10 najlepszych
osób kategorii MASTER zostanie zaproszonych do ETAPU II – Eliminacji finałowych które
odbędą się 15 maja 2020r. w Zespole Szkół Elektryczno-Elektronicznych w Radomsku.

ETAP II–Eliminacje finałowe:
15 maja 2020r. (od godz. 09:00 do 11:00) – eliminacje finałowe w wyznaczonej sali (uczestnicy
konkursu zostaną powiadomieni na stronie internetowej konkursu o dokładnym harmonogramie
Gali finałowej) w Zespole Szkół Elektryczno-Elektronicznych im. prof. Janusza Groszkowskiego
w Radomsku. Po skończonych eliminacjach odbędzie się uroczyste wręczenie nagród
i wyróżnień.
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§7
Gala finałowa
1. Gala finałowa odbędzie się 15maja 2020r. w Zespole Szkół Elektryczno-Elektronicznych
im. prof. Janusza Groszkowskiego mieszczącym się przy ulicy Narutowicza 12 w Radomsku.
2. Gala odbywać się będzie od 11:30 do 13:45 w sali gimnastycznej.
3. Przybywającna Gale finałową uczestnicy konkursu muszą zabrać ze sobą zgodę na
przetwarzanie danych osobowych, udostępnienie wizerunku oraz zapoznanie się
z regulaminem. Wprzypadku osoby niepełnoletniej zgoda od rodzica/opiekuna prawnego
na udział w konkursie- Załącznik nr 1 do Regulaminu,w przypadku osób pełnoletnichZałącznik nr 2 do Regulaminu.
4. O dokładnym harmonogramie Gali finałowej na dzień 15.05.2020r. uczestnicy konkursu oraz ich
opiekunowie zostaną powiadomieni na stronie internetowej konkursu w zakładce Aktualności.

§8
Klauzula informacyjna
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół Elektryczno-Elektronicznych
im. prof. Janusza Groszkowskiego mieszczący się przy ulicy Narutowicza 12 w Radomsku.
2. Pani/Pana dane osobowe zbierane są w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu.
3. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału
w konkursie.
4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich usunięcia
i poprawiania.

§9
Postanowienia końcowe
1. Niniejszy regulamin dostępny jest w Zespole Szkół Elektryczno-Elektronicznych im. prof.
Janusza Groszkowskiego w Radomsku oraz na stronie www.informatyczny.zse-e.edu.pl
2. Pytania dotyczące konkursu należy kierować na: technika@zse-e.edu.pl lub kontaktować się
telefoniczne na numer: 609 867 350 (Agnieszka Orłowska – organizator konkursu)
3. W razie jakichkolwiek problemów z działaniem strony internetowej wydarzenia i powiązanych
z nią stroną prosimy pisać na: technika@zse-e.edu.pl
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści regulaminu.
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Załącznik nr 1 Regulaminu międzypowiatowego konkursu wiedzy o informatyce pn.„Informatyczny Puchar”

Zgoda dla niepełnoletniego uczestnika konkursu
na udział w międzypowiatowym konkursie wiedzy o informatyce pn.„Informatyczny Puchar”
organizowanego przezZespół Szkół Elektryczno-Elektronicznych im. prof. Janusza Groszkowskiego w Radomsku.

Imię i nazwisko uczestnika konkursu
Numer telefonu rodzica/opiekuna prawnego
Miejscowość

Klasa
Szkoła
Numer telefonu szkoły
Imię i nazwisko opiekuna* uczestnika
konkursu*Opiekunem uczestnika konkursu jest nauczyciel
szkoły
w której uczy się uczestnik

Uczestnik kategorii:

Kategoria JUNIOR – dla uczniów klas VI-VIII szkół podstawowych
Kategoria MASTER – dla uczniów szkół ponadpodstawowych
 Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego syna/córki w celach organizacji
i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu. Przyjmuję do
wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół Elektryczno-Elektronicznych w
Radomsku. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji
celów, w jakim zostały zebrane.

 Wyrażam zgodę na nieodpłatne używanie, wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunku mojego
syna/córki, utrwalonego jakąkolwiek techniką na wszelkich nośnikach (w tym w postaci fotografii
i dokumentacji filmowej) przez Zespół Szkół Elektryczno-Elektronicznych w Radomsku na potrzeby
konkursu.

Zapoznałam/em się z Regulaminem międzypowiatowego konkursu wiedzy o informatyce pt.
„Informatyczny Puchar”dostępnym na www.informatyczny.zse-e.edu.pl i akceptuję wszystkie warunki
przewidziane w regulaminie konkursu.

_____________________________
Miejscowość, data oraz
podpis uczestnika konkursu

_____________________________
Miejscowość, data oraz
podpis rodzica/opiekuna prawnego
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Załącznik nr 2 Regulaminu międzypowiatowego konkursu wiedzy o informatyce pn.„Informatyczny Puchar”

Zgoda dla pełnoletniego uczestnika konkursu
na udział w międzypowiatowym konkursie wiedzy o informatyce pn.„Informatyczny Puchar”
organizowanego przezZespół Szkół Elektryczno-Elektronicznych im. prof. Janusza Groszkowskiego w Radomsku.

Imię i nazwisko uczestnika konkursu
Numer telefonu uczestnika konkursu
Miejscowość

Klasa
Szkoła
Numer telefonu szkoły
Imię i nazwisko opiekuna* uczestnika konkursu
*Opiekunem uczestnika konkursu jest nauczyciel szkoły
w której uczy się uczestnik

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacji
i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu. Przyjmuję do
wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół Elektryczno-Elektronicznych w
Radomsku. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji
celów, w jakim zostały zebrane.

 Wyrażam zgodę na nieodpłatne używanie, wykorzystanie i rozpowszechnianie mojego wizerunku,
utrwalonego jakąkolwiek techniką na wszelkich nośnikach (w tym w postaci fotografii i dokumentacji
filmowej) przez Zespół Szkół Elektryczno-Elektronicznych w Radomsku na potrzeby konkursu.

Zapoznałam/em się z Regulaminem międzypowiatowego konkursu wiedzy o informatyce
pt. „Informatyczny Puchar”dostępnym na www.informatyczny.zse-e.edu.pl i akceptuję wszystkie
warunki przewidziane w regulaminie konkursu.

_____________________________
Miejscowość, data oraz
podpis uczestnika konkursu
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