Regulamin
II Edycja Konkursu „Wyobraźnia kluczem do sukcesu”
I Cel
Wewnątrzszkolny Konkurs „Wyobraźnia kluczem do sukcesu” jest przedsięwzięciem,
którego celem jest:
• propagowanie wiedzy technicznej i inżynierskiej,
• zdobycie wiedzy przydatnej podczas części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje
zawodowe w zawodzie technik logistyk i technik spedytor,
• promowanie i kształtowanie twórczej postawy,
• pobudzenie zainteresowania tematyką logistyczną i spedycyjną,
• doskonalenie umiejętności tworzenia i indywidualnego interpretowania różnych form obiektów
logistycznych i transportowych,
• wymiana doświadczeń podczas projektowania między uczestnikami konkursu,
• rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów,
• alternatywny sposób spędzania czasu poza szkołą,
• wyłonienie i wyróżnienie szczególnie uzdolnionych uczniów.
II Organizator i Komitet Organizacyjny Konkursu
Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Nr 2 im Tadeusza Rejtana w Rzeszowie. Nad
organizacją i prawidłowym przebiegiem konkursu nadzór sprawuje Komitet Organizacyjny
Konkursu w składzie:
mgr Pietrych Tomasz,
mgr inż. Sosnówka Paweł,
mgr inż. Lubas Adrian,
mgr inż. Zieliński Konrad.
III Uczestnicy
Uczestnikami konkursu są uczniowie klas 1, 2, 3 i 4 Zespołu Szkół Nr 2 im Tadeusza
Rejtana w Rzeszowie kształcący się w zawodach technik logistyk oraz technik spedytor.
IV Zasady
- konkurs polegał będzie na wykonaniu przez uczestników projektów, makiet lub modeli
dotyczących zagadnień związanych z szeroko pojętą tematyką logistyczną i spedycyjną. Głównymi
zagadnieniami są:
• budowle magazynowe,
• urządzenia magazynowe,
• urządzenia transportu technologicznego,
• urządzenia pomocnicze,
• środki transportu,
• infrastruktura logistyczna,
• transport krajowy i międzynarodowy,
• logistyka miejska,
- prace wykonywane są przez skład jednoosobowy lub kilkuosobowy,
- prace konkursowe będą oceniane przez Komitet Organizacyjny Konkursu,

- werdykt Komitetu Organizacyjnego Konkursu jest ostateczny,
- koszty materiałów użytych w celach projektowych pokrywają uczestnicy konkursu,
- formularz zgłoszeniowy musi zawierać dane osobowe oraz tematykę dotyczącą zagadnień,
- prace należy złożyć najpóźniej dzień przed wystawą konkursową,
- zgłoszenie pracy jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
V Zgłoszenia
Zainteresowani zgłaszają chęć uczestnictwa do członków Komitetu Organizacyjnego
Konkursu w terminie od 01.03.2018 r. do 30.03.2018 r., uzupełniają formularz zgłoszeniowy oraz
oddają wykonaną pracę na wystawę.
VI Laureaci
Ogłoszenie werdyktu Komitetu Organizacyjnego Konkursu i uroczystość wręczenia nagród
odbędzie się w Zespole Szkół Nr 2 im. Tadeusza Rejtana w Rzeszowie po zaprezentowaniu oraz
ocenie prac i wyłonieniu laureatów.
VII Sprawy ogólne
Wszelkie sprawy nieujęte w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Komitet Organizacyjny
Konkursu.

