Regulamin konkursu „Budownictwo – to nas kręci!”
POSTANOWIENIA OGÓLNE

I.

Cele konkursu:
-

Rozwijanie zainteresowania młodzieży architekturą i budownictwem.

-

Zachęcenie młodzieży do rozwijania swoich uzdolnień.

-

Promocja uzdolnień i pasji młodzieży.

-

Promocja architektury i budownictwa naszego miasta oraz regionu.
Warunki uczestnictwa:



Uczestnikami

konkursu

mogą

być

uczniowie

szkół

podstawowych i

gimnazjalnych.


Zgłoszenia do konkursu należy dostarczyć do 20.05.2019 r. osobiście (do sekretariatu
szkoły) lub przesłać na adres szkoły:
Zespół Szkół Budowlano-Energetycznych,
ul. Wolności 23
63-400 Ostrów Wielkopolski
z dopiskiem " konkurs ".

 Konkurs odbędzie się 24.05.2019 r. (piątek) w auli ZSB-E
(I piętro sala 104) o godzinie 1000 (uczestników wraz z opiekunami zapraszamy na
godz. 930).
 Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w dniu jego przeprowadzenia.
 Ogłoszenie wyników bezpośrednio po zakończeniu konkursu.
II.

ZASADY KONKURSU

 Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu konkursu.
 Uczestnicy rozwiązują test wielokrotnego wyboru na arkuszu konkursowym z kartą
odpowiedzi.
 Uczestnicy mogą korzystać z własnych przyborów do pisania oraz z kalkulatorów z
prostymi funkcjami *.
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 Prace uczestników są kodowane. Po zajęciu miejsc na sali uczestnicy losują godła,
którymi są liczby. Na odwrocie karty z godłem uczestnik wpisuje nazwisko i imię, klasę,
nazwę szkoły, do której uczęszcza.
 Karty z godłami są przechowywane przez organizatorów konkursu jako dokumenty tajne
do chwili ustalenia przez jury punktacji i kolejności miejsc.
 Na arkuszu konkursowym i karcie odpowiedzi uczestnik podaje tylko numer
wylosowanego przez siebie godła, którym jest liczba.

*

Kalkulator prosty – jest to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania,
odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków
kwadratowych z liczb.

III. KOMISJA KONKURSOWA
Prace oceniać będzie jury konkursu, wyłonione spośród nauczycieli teoretycznych
przedmiotów budowlanych ZSB-E oraz nauczycieli – opiekunów.
IV. ORGANIZATORZY KONKURSU
Organizatorami konkursu „Budownictwo – to nas kręci!” są nauczyciele przedmiotów
budowlanych z Zespołu Szkół Budowlano – Energetycznych w Ostrowie Wielkopolskim.

V. PATRONAT
 Starosty Ostrowskiego
 Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
 Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Poznaniu
 Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa Oddział w Kaliszu

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie.
Czekają atrakcyjne nagrody !

Organizatorzy
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Zgłoszenie do konkursu
„Budownictwo – to nas kręci!”

1. Imię i nazwisko ucznia
……………………………………………………………………

2. Klasa
……………………………………………………………………

3. Imię i nazwisko nauczyciela – opiekuna
………………………………………………………………….

4. Nazwa i adres szkoły (telefon)
………………………………………………………………....…
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
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....................................................................., ..................................
(miejscowość, data)

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Dane rodzica/opiekuna prawnego niepełnoletniego uczestnika konkursu ,,Budownictwo - to
nas kręci”
Imię i nazwisko .......................................................................................................................................................................
Adres zamieszkania ..............................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
Dane uczestnika konkursu (niepełnoletniego ucznia):
Imię i nazwisko:.......................................................................................................................................................................
Pełna nazwa placówki edukacyjnej: ..............................................................................................................................
……………………………………………………………….................................................................................................................
Adres placówki edukacyjnej (ulica, nr budynku, kod pocztowy): ....................................................................
………………...………………………………………………………………........................................................................................

Oświadczenie rodzica/opiekuna
,,Budownictwo - to nas kręci”

prawnego

niepełnoletniego

uczestnika

konkursu

Wyrażam zgodę na udział (imię i nazwisko uczestnika) …………………………………….…………….………..,
którego/ej* jestem prawnym opiekunem, w konkursie ,,Budownictwo - to nas kręci”
organizowanym przez nauczycieli Zespół Szkół Budowlano-Energetycznych w Ostrowie
Wielkopolskim.
…………………..……..…………………...........................................
(data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego)

Oświadczam, iż zapoznałem/am* się z informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych oraz
z regulaminem konkursu ,,Budownictwo - to nas kręci” zamieszczonym na stronie internetowej
szkoły (http:// http://www.zsbe.edu.pl/) i akceptuję jego warunki.

…………………..……..…………………...........................................
(data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego)

Uczestnik konkursu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016/679 z późn.
zm.), akceptując niniejszy regulamin wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach
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marketingowych oraz na publikację wizerunku umożliwiającego przeprowadzenie i umieszczenie
wyników konkursu na stronie internetowej szkoły.
Administratorem danych osobowych uczestnika jest Zespół Szkół Budowlano – Energetycznych w
Ostrowie Wielkopolskim. Dane osobowe uczestnika przetwarzane będą w celu:
a) organizacji i przeprowadzenia konkursu, możliwości wzięcia udziału w konkursie ,,Budownictwo
- to nas kręci” ;
b) odebrania nagrody w konkursie;
c) informowania, także w mediach, o wynikach konkursu ,,Budownictwo - to nas kręci” .
Jestem świadoma/y* przysługującego mi prawa do wycofania zgody na przetwarzanie danych
osobowych, jak również faktu, że wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zgodę mogę odwołać
poprzez wysłanie pisma z informacją o jej odwołaniu, w treści listu wskażę swoje imię i nazwisko, a
w tytule wiadomości wpiszę „Dane osobowe – konkurs ,,Budownictwo - to nas kręci” na adres
zespołu Szkół Budowlano-Energetycznych w Ostrowie Wielkopolskim.
Zgłoszenie do konkursu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem powyższych warunków.
Oświadczenie należy dostarczyć organizatorom konkursu do 24 maja 2019 r.
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