Regulamin
Konkursu Wiedzy Elektrycznej „Wygraj ze Schrackiem”

Postanowienia ogólne
- Konkurs przeznaczony jest dla uczniów technikum kształcących się w zawodzie technik elektryk i technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
- Celem Konkursu jest promowanie wśród uczniów kształcących się w zawodach technik
elektryk i technik urządzeń systemów energetyki odnawialnej w Zespole Szkół Technicznych i
Ogólnokształcących wiedzy z zakresu elektryki i energetyki odnawialnej
- Udział w Konkursie oznacza akceptację warunków wszystkich postanowień niniejszego
Regulaminu.
- Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w
Kędzierzynie-Koźlu i firma Schrack Technik
- Osobami odpowiedzialnymi za wszystkie sprawy związane z organizacją i przebiegiem
Konkursu są: mgr inż. Eliza Baron i mgr inż. Elwira Bamburowicz
- Konkurs obejmuje zagadnienia związane z elektryką i energetyką odnawialną

Przebieg Konkursu
1. Konkurs rozpoczyna się od 15 marca 2021 i trwa do 6 czerwca 2021 roku.
2. Konkurs zostanie przeprowadzony w formie zdalnej.
3. Informacja o konkursie zostanie umieszczona na stronie szkoły www.zstio.net, facebooku,
Instagramie oraz na e-dzienniku
4. Zadaniem każdego z uczestników konkursu będzie odpowiedzenie na wszystkie zestawy
pytań.
5. Na rozwiązanie zestawu pytań uczestnik ma 7 dni odpowiedzi wysłane po terminie nie będą
uwzględniane.
6. Wygrywa osoba która odpowie na wszystkie pytania konkursu i zdobędzie jak najwięcej
punktów.
7. W wyniku gdy dwóch uczestników zdobędzie jednakową liczbę punktów dotyczy trzech
pierwszych miejsc o wyniku będzie decydował czas wysłania odpowiedzi na Teamsie.
8. Każdy zestaw będzie się składał z trzech pytań. Jedno z pytań będzie miało charakter
opisowy.
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9. Pytania będą oceniane w następujący sposób pytania z jednoznaczną odpowiedzią 1 pkt,
pytanie opisowe 2 pkt.
10. Pytania będą pojawiać się raz na dwa tygodnie
11. Konkurs ma charakter indywidualny.
12. Liczba uczestników biorących udział w konkursie jest nieograniczona.
13. Nad przebiegiem konkursu działa komisja konkursowa w składzie dyrektor mgr Maria Staliś
- przewodnicząca komisji oraz mgr inż. Elwira Bamburowicz i mgr inż. Eliza Baron
członkowie komisji
14. Pytania do konkursu będą pojawiać się na platformie Ms Teams w zakładce Konkurs
Wiedzy Elektrycznej „Wygraj ze Schrackiem”
15. Ostateczne wyniki konkursu zostaną ogłoszone w ciągu pięciu dni roboczych od daty
zakończenia Wyniki zostaną opublikowane na stronie Szkoły.
16. Przekazanie nagród nastąpi dwa tygodnie po ogłoszeniu ostatecznych wyników wraz z
podpisanym protokołem przekazania nagród.
17. Wręczenie nagród odbędzie się w dniu 25 czerwca 2021.
Warunki uczestnictwa
1. Uczestnikiem Konkursu może być każdy uczeń ZSTiO kształcący się w zawodzie technik
elektryk i technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, który zgłosi się do
konkursu.

Nagrody i wyróżnienia
1. Na uczestników konkursu czekają atrakcyjne nagrody miejsc 1 nagroda o wartości 500 zł,
drugie i trzecie miejsce nagrody o wartości 200 zł.
2. Dodatkowo dla najlepszego uczestnika konkursu który udzieli poprawnych odpowiedzi na
wszystkie pytania będzie miał możliwość podwyższenia oceny z jednego z przedmiotów
zawodowych (ocena końcowa nie może być oceną niedostateczną)
Postanowienia końcowe
1. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu,
2. Organizatorowi Konkursu przysługuje wyłączne prawo rozstrzygania sporów powstałych w
trakcie Konkursu oraz do dokonywania wykładni i interpretacji niniejszego Regulaminu.
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