Piknik Motoryzacyjny 2015
Dzień Otwartej Szkoły ZS nr 10 w Koszalinie
11 kwietnia 2015
Regulamin konkursu "Najlepsza klasa"
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. 8.30 do godz. 10.30. dnia 11 kwietnia 2015 r.
II. UCZESTNICY KONKURSU
1. Konkurs skierowany jest do klas pierwszych, drugich i trzecich zasadniczej szkoły zawodowej oraz technikum
samochodowego i mechanicznego.
2. Klasy wystawiają dwóch przedstawicieli do każdego z pięciu planowanych konkursów (wystawieni uczniowie mogą
reprezentować klasę w dowolnej ilości konkursów). Reszta klasy dopingować będzie uczestników.
3. Przystępując do Konkursu, uczestnicy oświadczają, iż zapoznali się z treścią Regulaminu i akceptują jego
postanowienia.
III. WARUNKI I ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE
1. Każda klasa może wystawić tylko jeden zespół (dwóch uczniów) do każdego z konkursów.
2. Każda klasa otrzyma kartę startową, na której zapisywane będą wyniki uzyskane w poszczególnych konkursach.
Po zakończeniu udziału w konkurencjach (nie później niż do godziny 10.45), karta ma zostać przekazana do
Punktu Sędziowskiego, gdzie podsumowane zostaną wyniki uzyskane przez klasę.
3. Punkt Sędziowski, będzie znajdował się na terenie Pracowni Kształcenia Praktycznego, w Pracowni Diagnostyki
Komputerowej sala nr 14 (p. K. Bielicki)
4. W sprawach spornych, decyzję podejmie sędzia konkursu p. Krzysztof Bielicki. Decyzja sędziego będzie
ostateczna.
IV. NAGRODY
1. Wyniki uzyskane przez poszczególne klasy zostaną sprawdzone i podliczone w Punkcie Sędziowskim. Podstawą
klasyfikacji będzie ilość zdobytych punktów. Zwycięży klasa, która zdobędzie najwyższą liczbę punktów.
Nagrodzone zostaną klasy, które zdobędą trzy najwyższe wyniki.
2. Nagrodą za zdobycie pierwszego miejsca będzie dla całej klasy "Dzień bez pytania i sprawdzianów". Będzie to
dzień wybrany przez klasę. Do wyboru będą dni od poniedziałku (13.04.2015) do czwartku (30.04.2015).
W wybrany dzień, żaden z uczniów nie będzie odpytywany, nie odbędzie się żaden sprawdzian ani praca klasowa
(z wyjątkiem prac, wcześniej zapowiedzianych)
3. Nagrodę za drugie i trzecie miejsce będzie "Dzień bez pytania i sprawdzianów z wybranego przedmiotu". Do
wyboru będą dni od poniedziałku (13.04.2015) do czwartku (30.04.2015). W wybrany dzień, żaden z uczniów nie
będzie odpytywany z wybranego, przez klasę, przedmiotu, nie odbędzie się żaden sprawdzian ani praca klasowa
(z wyjątkiem prac, wcześniej zapowiedzianych).
4. Oficjalne ogłoszenie wyników odbędzie się dnia 11 kwietnia 2015 r. o godzinie 13.15, na Torze Kartingowym
5. Lista zwycięzców zostanie umieszczona na stronie internetowej szkoły.
V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Konkursy odbędą się bez względu na warunki pogodowe.
2. Regulamin będzie dostępny w okresie trwania Konkursu w Punkcie Powitalnym (przy wejściu do szkoły),
w Punkcie Sędziowskim oraz u każdego z nauczycieli prowadzących konkursy.

