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Regulamin 

Konkursu Wiedzy Elektrycznej „Bezpieczna elektryczność” 

1. Postanowienia ogólne 

1.1 Organizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie Elektryków Polskich, Oddział Piotrkowski, 

Koło nr 29 przy Centrum Kształcenia Zawodowego w Bełchatowie. 

1.2 Zadaniem organizatora jest przygotowanie i przeprowadzenie Konkursu. 

1.3 Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania regulaminu Konkursu. 

1.4 Uczestnik Konkursu zobowiązany jest do samodzielnego rozwiązywania testu i zadań. 
1.5 Honorowy patronat nad Konkursem objął: 

• Starosta Powiatu Bełchatowskiego, 

• Prezes Oddziału Piotrkowskiego SEP 

1.6 Siedziba Komitetu Konkursu znajduje się w Centrum Kształcenia Zawodowego w Bełchatowie 

ul. Czapliniecka 96. 

1.7 Informacje dotyczące organizacji Konkursu są ogłaszane na stronie internetowej  

http://ckzbelchatow.pl/ko-o-sep.html  

2. Cel konkursu: 
 

a) zwiększenie świadomości w zakresie bezpiecznego korzystania z urządzeń elektrycznych, 

b) podnoszenie poziomu kształcenia zawodowego, 

c) pobudzenie i rozwijanie zainteresowań uczniów zawodem elektryka, 

d) upowszechnianie wzorców etyki zawodowej, kultury technicznej i racjonalnego użytkowania 

energii elektrycznej, 

e) współzawodnictwo uczniów z różnych szkół, 

f) nawiązanie współpracy między szkołami. 
 

3. Warunki uczestnictwa, terminy oraz tematyka Konkursu 

3.1 Zawody Konkursu mają charakter indywidualny. 

3.2 Adresatami Konkursu są uczniowie szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych. 

3.3 Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przysłanie zgłoszenia przez szkołę, której uczniowie 

deklarują udział w Konkursie w terminie podanym w komunikacie zamieszczonym na stronie 

internetowej. 

3.4 Konkurs jest dwustopniowy: 

a) I stopień – szkolny (organizowany w szkołach uczestników –termin 05. 04. 2022 r. 

godz. 8
50

-8
55

) proponujemy przeprowadzić na drugiej godz. lekcyjnej – czas 45min, 

b) II stopień – międzyszkolny (organizowany w Centrum Kształcenia Zawodowego  

w Bełchatowie – termin 26. 04. 2022 r. godz. 11
00

) – czas 60min. 

3.5 Problematyka Konkursu obejmuje materiał nauczania obszar kształcenia elektrycznego, 

elektronicznego i fizyki obowiązującego w szkołach ponadpodstawowych.  

W zawodach II stopnia może być wymagany od zawodników zakres wiedzy, wykraczający poza 

program szkoły średniej. 
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4. Organizacja Konkursu 

4.1 Za poziom merytoryczny i organizację odpowiada Komitet Konkursowy powołany przez Prezesa 

SEP Koła nr 29 przy Centrum Kształcenia Zawodowego w Bełchatowie  

4.2 Do obowiązków Komitetu Konkursowego należy: 

a) przygotowanie zadań konkursowych, 

b) sprawdzanie prac uczestników, 

c) zakwalifikowanie uczestników do II etapu 

d) ustalanie wyników konkursu. 

4.3 Zawody I stopnia:  

a) przeprowadza Szkolna Komisja Konkursowa, której zadaniem jest: 

• przygotowanie pomieszczenia, umożliwiające samodzielną pracę uczniów podczas trwania 

Konkursu,  

• nadzorowanie pracy uczniów, 

• przechowywanie zadań na zawody I stopnia w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób 

nieuprawnionych, 

• wysłanie, niezwłocznie po zakończeniu Konkursu, zadań z odpowiedziami wraz z 

protokołem, zawierającym nazwę i adres szkoły oraz uczestników zawodów. 

b) Polegają na rozwiązaniu testu wielokrotnego wyboru składającego się z 30 pytań. Zawody 

trwają 45 minut. 

4.4 Zawody II stopnia. 

Do II etapu Konkursu kwalifikują się uczestnicy, którzy uzyskali najlepsze wyniki w  

I etapie oraz po jednym uczestniku z każdej szkoły z najlepszym wynikiem. Kwalifikacji 

uczestników Konkursu do II etapu dokonuje Komitet Konkursowy, który w uzasadnionych 

przypadkach, ma prawo zmienić kryteria klasyfikacji. 

a) Komitet Konkursu ogłasza listę uczniów zakwalifikowanych do II etapu Konkursu w terminie 

dwóch tygodni od daty zakończenia I etapu.  

b) Lista zakwalifikowanych uczestników do II etapu : 

• zostanie ogłoszona na stronie internetowej www.ckpbelchatow.bai.pl/ko-o-sep.html 

• przesłana pocztą elektroniczną do szkół uczestników zawodów. 

c) Odbywają się w Centrum Kształcenia Zawodowego w Bełchatowie ul. Czapliniecka 96 w dniu 

wyznaczonym przez Komitet. 

d) Do obowiązków Komitetu Konkursowego należy: 

• przygotowanie pomieszczeń, umożliwiających samodzielną pracę uczestników, 

• przygotowanie zadań konkursowych, 
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• nadzorowanie pracy uczniów podczas zawodów, 

• zebranie kart odpowiedzi i kartek z uzasadnieniem podanych odpowiedzi, niezwłocznie po 

zakończeniu II stopnia Konkursu. 

e) Polegają na: 

• rozwiązaniu testu wielokrotnego wyboru składającego się z 20 pytań testowych 

i 3 zadań otwartych (zawody trwają 60 minut), 

f) Podczas zawodów zabronione jest korzystanie z telefonów komórkowych i innych urządzeń 

elektronicznych 

g) Uczestnik Konkursu może zostać zdyskwalifikowany, jeżeli nie przestrzega regulaminu, np.: 

• nie pracuje samodzielnie. 

• korzysta podczas zawodów z niedozwolonych pomocy, 

• postępuje niezgodnie z ogólnie przyjętymi normami postępowania społecznego, 

• zakłóca przebieg zawodów. 

h) Decyzję o dyskwalifikacji podejmuje, w zależności od stopnia zawodów i sytuacji, w której 

ujawniono naruszenie regulaminu: Szkolna Komisja Konkursowa, Komitet Konkursowy. 

4.5 Komitet Konkursu ogłasza listę finalistów i laureatów w ciągu dwóch tygodni od dnia zakończenia 

kolejnego etapu. Wyniki zawodów: 

• głoszone zostają podczas uroczystego zakończenia Konkursu, a następnie umieszcza się je 

na stronie internetowej www.ckpbelchatow.bai.pl/ko-o-sep.html, 

4.6 Tytuł laureata otrzymują uczestnicy, którzy w zawodach zajęli pierwsze, drugie lub trzecie miejsce . 

Pozostali uczestnicy zawodów uzyskują tytuł uczestnika zawodów finałowych. 

4.7 Komitet Konkursu organizuje uroczyste zakończenie Konkursu, podczas którego laureaci i finaliści 

otrzymują nagrody rzeczowe i dyplomy. 

5. Postanowienia końcowe 

1. Decyzja Komitetu Konkursu jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.  

2. Uczestnik przystępujący do konkursu akceptuje postanowienia powyższego regulaminu.  

3. Regulamin konkursu jest dostępny na stronie www.ckpbelchatow.bai.pl/ko-o-sep.html, 

4. Regulamin jest jedynym dokumentem, określającym zasady konkursu.  

5. Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem warunków regulaminu 

konkursu. 

6. Przy wszystkich innych kwestiach, nieokreślonych w niniejszym regulaminie decyzje podejmuje 

Komitet Konkursu. 

Przewodniczący Komitetu Konkursowego 

Dariusz Ślęzak 

 

Adres do korespondencji: 

Stowarzyszenia Elektryków Polskich 

Koło nr 29 przy Centrum Kształcenia Zawodowego 

w Bełchatowie, 

97-400 Bełchatów ul. Czapliniecka 96 

e-mail: sepckpbelchatow@wp.pl 
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Oświadczenie 

o wyrażeniu zgody na udział 

w Konkursie Wiedzy Elektrycznej „Bezpieczna elektryczność". – 2022 

i przetwarzaniu danych osobowych oraz potwierdzeniu zapoznania się z regulaminem 

  

  

  

W związku z przystąpieniem do ww. Konkursu, ja, niżej podpisany oświadczam, że wyrażam zgodę 
na przetwarzanie danych osobowych oraz umieszczenie ich na stronie internetowej 

www.ckpbelchatow.bai.pl/ko-o-sep.html wraz z podaniem imienia, nazwiska i nazwy szkoły, do której 

uczęszcza uczestnik/uczestniczka ww. konkursu  

 

…………………………………………………………………………………………………………  

Imię, nazwisko uczestnika konkursu 

 

 

ucznia klasy ………………….Szkoły ……………………………….w……………………………..  

 

na  podstawie Ustawy z dnia 10  maja  2018r.  o ochronie  danych  osobowych  (Dz.  U.  Z  dnia 

24.05.2018r., poz. 1000) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z 27  

kwietnia  2016r.  w  związku  z  przetwarzaniem  danych  osobowych  i  w  sprawie  swobodnego przepływu  

takich  danych  oraz  uchylenia  Dyrektywy  95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie danych) – 

RODO (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016).  

 

Oświadczam ponadto, że przyjmuję do wiadomości, że:  

1. dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby ww. konkursu;  

2. dane osobowe mogą zostać udostępnione  w  celach  związanych z konkursem,  a w  szczególności 

na liście uczestników konkursu;  

3. podanie danych jest dobrowolne;  

4. mam prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania;  

5. potwierdzam zapoznanie się z Regulaminem ww. konkursu.  

6. Wyrażam  zgodę  na  publikację  wizerunku  uczestnika  na  stronie  internetowej  

http://ckzbelchatow.pl/ko-o-sep.html w celu promocji konkursu.  

  

  

  

Tak    Nie  

 

 

  …………………………….           ………...…………………………...  

             miejscowość, data                                 czytelny podpis składającego oświadczenie  

 

Oświadczenie podpisuje czytelnie pełnoletni uczestnik konkursu lub rodzic (prawny opiekun) nieletniego  

uczestnika   

  


