
 

Regulamin  
IV Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy Logistycznej 

I Cel 

Wojewódzki Konkurs Wiedzy Logistycznej jest międzyszkolnym przedsięwzięciem, którego 
zadaniem jest:  
• wyróżnienie szczególnie uzdolnionych uczniów,  
• zdobycie doświadczenia przydatnego podczas części pisemnej egzaminu potwierdzającego 
kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik logistyk i technik spedytor, 
• promocja kształcenia na kierunkach logistycznych i spedycyjnych,  
• pobudzenie zainteresowania tematyką logistyczną i spedycyjną, 
• wymiana doświadczeń zawodowych, 
• współpraca między podmiotami kształcącymi w/w zawodach. 

 
II Organizator 

Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Nr 2 im Tadeusza Rejtana w Rzeszowie. Nad 
organizacją i prawidłowym przebiegiem konkursu nadzór sprawuje Komitet Organizacyjny 
Konkursu. 

  

III Uczestnicy 

Uczestnikami konkursu są uczniowie klas 1, 2 i 3 szkół ponadgimnazjalnych, kształcący się 
w zawodach technik logistyk oraz technik spedytor. 

  

IV Zasady 

Konkurs jest II etapowy. 

I Etap konkursu to „test wiedzy o logistyce” 
- etap szkolny - jednodniowy organizowany jest na terenie szkół uczestniczących w konkursie 
i odbędzie się w dniu 16 marca 2018 r. o godzinie 11.00. 
- uczestnicy w czasie 40 minut rozwiązują test jednokrotnego wyboru składający się z 25 pytań 
zamkniętych. 
- prace oceniane są przez członków komitetu szkolnego danej szkoły, który kwalifikuje nie więcej 
niż 3 najlepszych uczniów (po otrzymaniu minimum 50%)  do II etapu konkursu. 
 

II Etap konkurs odbywać się będzie w siedzibie Zespołu Szkół Nr 2 im Tadeusza Rejtana 
w Rzeszowie, ul. Rejtana 3. 
- konkurs odbędzie się 20 kwietnia 2018 r. o godzinie 1100. 
- uczestnicy w czasie 60 minut rozwiążą test jednokrotnego wyboru, który będzie składał się 35 
pytań zamkniętych. 
- maksymalna liczba uczestników z danej szkoły - 3 uczniów. 



- prace konkursowe będą oceniane przez Komitet Organizacyjny Konkursu. 
- werdykt Komitetu Organizacyjnego Konkursu jest ostateczny. 
- koszty dojazdu oraz ewentualnych noclegów uczestników pokrywają szkoły uczestniczące. 

  

V Zgłoszenia 

Zainteresowana szkoła zgłasza kandydatów do Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy 
Logistycznej w nieprzekraczalnym terminie do 14.03.2018 r. poprzez przesłanie zeskanowanego 
formularza zgłoszeniowego dołączonego do regulaminu na adres e-mailowy: 

konkurswiedzylogistycznej@gmail.com 

  

VI Laureaci 

Ogłoszenie werdyktu Komitetu Organizacyjnego Konkursu i uroczystość wręczenia nagród 
odbędzie w Zespole Szkół Nr 2 im. Tadeusza Rejtana w Rzeszowie w dniu 20 kwietnia 2018 r. po 
ocenie prac i wyłonieniu laureatów. 
 

VII  Sprawy ogólne 

Wszelkie sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzyga Komitet Organizacyjny 
Konkursu.

 


