Zespół Szkół w Karlinie
ul. Księdza Brzóski 6; 78 – 230 Karlino
tel./fax 94 311 78 44
e-mail: zskarlino@zskarlino.pl ; www.zskarlino.pl

Regulamin konkursu pokazów doświadczalnych „Młody naukowiec”
1.
Organizator
Konkurs pokazów doświadczalnych pt. „Młody naukowiec”, zwany dalej „konkursem”,
organizowany jest przez Zespół Szkół w Karlinie.
2.
Termin i miejsce konkursu
Konkurs odbędzie się 18 maja 2018 roku w godzinach 11.00-13.00 na terenie Zespołu Szkół
w Karlinie.
3.
Cel konkursu
Celem konkursu jest popularyzacja wśród młodzieży przedmiotów matematyczno-przyrodniczych
oraz ich kreatywnego i aktywnego poznawania.
4.
Adresaci konkursu
Konkurs skierowany jest do uczniów klas trzecich gimnazjum.
5.
Przedmiot i przebieg konkursu
Konkurs polega na wykonaniu przez zespół jednoosobowy lub dwuosobowy, dowolnego
doświadczenia z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych. W doświadczeniu można
wykorzystać tylko przedmioty codziennego użytku.
Można również przedstawić budowę i zasadę działania urządzenia zbudowanego własnoręcznie,
złożonego tylko z części wykorzystywanych na co dzień.
Każde doświadczenie musi być możliwe do wykonania w sali lekcyjnej oraz bezpieczne.
Łączny czas doświadczenia nie powinien przekraczać 5 minut.
Doświadczenia oceniane będą w skali punktowej opracowanej przez Komisję Konkursową według
następujących kryteriów:
 atrakcyjność i oryginalność pokazu, wykonanego przyrządu;
 poprawność merytoryczna i formalna pokazu;
 przeprowadzenie pokazu.
6.
Zgłoszenia
Zgłoszenia do konkursu dokonuje się poprzez wypełnienie formularza zgłoszenia (zał.1)
i przesłanie go na adres mailowy Zespołu Szkół w Karlinie: zskarlino@zskarlino.pl .
Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 15 maja do godz. 15.00
Warunkiem niezbędnym udziału w konkursie jest dostarczenie najpóźniej w dniu konkursu
wypełnionego (zał.2.)
7.
Nagrody
Nagrody rzeczowe - za zajęcie I, II i III miejsca.
Nagroda specjalna – stypendium Burmistrza Karlina w wysokości 150 zł/na osobę/na miesiąc, na
okres zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2018/2019 dla najlepszego zespołu dotyczy
tylko
przyszłych
uczniów
Technikum
w
Karlinie
o kierunku technik mechatronik.
Dla wszystkich uczestników konkursu - zapewnienie bezpłatnego miejsca w nowoczesnym
internacie należącym do Zespołu Szkół w Karlinie - dotyczy tylko przyszłych
uczniów Technikum, Liceum Ogólnokształcącego oraz
Branżowej Szkoły
I stopnia w Karlinie.
8.
Postanowienia końcowe
Rozstrzyganie spraw spornych należy do organizatora konkursu. Organizator ma prawo do
odwołania konkursu w przypadku, gdy zgłosi się mniej niż 5 zespołów.
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Zał.1
KARTA ZGŁOSZENIA DO POKAZÓW DOŚWIADCZALNYCH
„MŁODY NAUKOWIEC”

1

Hasło pokazu / tytuł
doświadczenia

2

Imiona i nazwiska
uczniów

3

Nazwa szkoły

4

Kategoria pokazu
/przedmiot
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Zał.2

Zgoda na udział w konkursie i wykorzystanie wizerunku dziecka

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z Regulaminem Konkursu „Młody naukowiec”
i akceptuję jego warunki.
Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody * na rejestrowanie wizerunku mojego dziecka
…………………………………………………………………………………………………...
imię nazwisko dziecka
podczas konkursu „Młody naukowiec” organizowanego w Zespole Szkół w Karlinie.
Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody * na publikację imienia i nazwiska oraz zdjęć
dziecka na stronie internetowej Szkoły (www.zskarlino.pl), Facebooku , w prasie i telewizji.





Przyjmuję do wiadomości, że dane osobowe (imię i nazwisko) i wizerunek mojego dziecka
będą wykorzystywane w celu wyłonienia i ogłoszenia zwycięzców oraz wręczania nagród a
także promocji Zespołu Szkół w Karlinie.
Administratorem danych osobowych jest: Zespół Szkół w Karlinie ul. Ks. Brzóski 6
78-230 Karlino.
Mam świadomość przysługującego mi prawa wglądu do treści danych, ich poprawiania oraz
usuwania.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29.08.1997r o ochronie danych osobowych. (Dz. U. z 2016 r.
poz.922 z późn.zm.)

………………………………………………………………………………
Data, czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego

