
Piknik Motoryzacyjny 2015 

 Dzień Otwarty ZS nr 10 w Koszalinie 

11 kwietnia 2015 

 

Regulamin konkursu "Techniczna ścieżka edukacyjna" 
 

 
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 
1. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół nr 10 w Koszalinie.  

2. Konkurs odbywać się będzie zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym regulaminie.  

3. Konkurs będzie trwać od godz. 10.00 do godz. 13.00, dnia 11 kwietnia 2015 r. 
 
II. UCZESTNICY KONKURSU  
 
1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas gimnazjum, odwiedzających Zespół Szkół nr 10, w ramach Dnia 

Otwartego Szkoły. 

2. Każdy z uczestników konkursu musi na prośbę organizatora potwierdzić swoją tożsamość i fakt bycia uczniem 
gimnazjum. Będzie to obowiązkowe w przypadku laureatów konkursu. 

3. Przystępując do Konkursu, uczestnicy oświadczają, iż zapoznali się z treścią Regulaminu i akceptują jego 
postanowienia.  

 
III. WARUNKI I ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE 
 
1. Uczestnicy zostaną powitani przy wejściu głównym do szkoły. Chętni do udziału w konkursie " Techniczna ścieżka 

edukacyjna" zostaną poinformowani o planowanych konkurencjach i miejscach, w których będą się one odbywały. 
2. Każdy z uczestników otrzyma kartę startową, na której zapisywane będą wyniki uzyskane w poszczególnych 

konkursach. Po zakończeniu udziału w konkurencjach (nie później niż do godziny 13.00), karta ma zostać 
przekazana do sali nr 13 (parter) w Szkole. 

3. Punkt Sędziowski, będzie znajdował się na terenie Pracowni Kształcenia Praktycznego, w Pracowni Diagnostyki 
Komputerowej sala nr 14. 

4. W sprawach spornych, decyzję podejmie sędzia konkursu p. Krzysztof Bielicki. Decyzja sędziego będzie 
ostateczna. 

 
IV. PUNKTACJA I NAGRODY 
 
1. Wyniki uzyskane przez poszczególnych uczestników zostaną sprawdzone i podliczone w Punkcie Sędziowskim. 

Podstawą klasyfikacji będzie ilość zdobytych punktów. Zwycięży uczestnik, który zdobędzie najwyższą liczbę 
punktów. Nagrodzeni zostaną uczestnicy, którzy zdobędą trzy najwyższe wyniki. 

2. Nagrodą za zdobycie pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca będzie wycieczka do fabryki VW w Wolfsburgu 
3. Oficjalne ogłoszenie wyników odbędzie się dnia 11 kwietnia 2015 r. o godzinie 13.15 na Torze Kartingowym 
4. Lista zwycięzców zostanie umieszczona na stronie internetowej szkoły. 
 
V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  
 
1. Konkursy odbędą się bez względu na warunki pogodowe. 

2. Nagrody przyznane w konkursie mogą ulec zmianie z przyczyn niezależnych od organizatora. 

3. Regulamin będzie dostępny w okresie trwania Konkursu w Punkcie Powitalnym (przy wejściu do szkoły), 
w Punkcie Sędziowskim oraz u każdego z nauczycieli prowadzących konkursy. 


