Regulamin
I Powiatowego Konkursu „Wiedzy o Rzekach”

Adres korespondencyjny:
Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej
Im. B. Romanowskiego
w Nakle nad Notecią
ul. Dąbrowskiego 4
89-100 Nakło n. Not.
e-mail: dominika.grzybowska@zegluganaklo.pl
Tel: 507-124-409
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Patronat Honorowy nad konkursem sprawuje:

Starosta Nakielski Pan Tomasz Miłowski

Sponsor nagród:
Bank Zachodni WBK Grupa Santander

Komitet Naukowy
mgr inż. Dominika Grzybowska (przewodniczący Jury Konkursu)
kpt.ż.ś. mgr inż. Grzegorz Nadolny (wiceprzewodniczący Jury Konkursu)

Komitet Organizacyjny
mgr inż. Dominika Grzybowska
kpt. ż.ś mgr inż. Grzegorz Nadolny

Jury konkursu
mgr inż. Dominika Grzybowska (przewodniczący Jury Konkursu)
kpt.ż.ś. mgr inż. Grzegorz Nadolny (wiceprzewodniczący Jury Konkursu)
dr Paweł Wiśniewski (członek Jury Konkursu)
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Regulamin I Powiatowego Konkursu Wiedzy o Rzekach.
1. Cel konkursu.
Popularyzowanie wiedzy o śródlądowych drogach wodnych, rzekach i
kanałach powiatu nakielskiego oraz województwa kujawsko-pomorskiego,
jak również walorach turystycznych i aspektach ekologicznych Doliny
Noteci.
2. Czas i miejsce trwania
Konkurs będzie przeprowadzony w dwóch etapach. Eliminacje szkolne
przeprowadzone zostaną w terminie od 21 do 25 listopada 2016r..
Eliminacje Centralne odbędą się w dniu 05.12.2016r. w Zespole Szkół
Żeglugi Śródlądowej im. B. Romanowskiego w Nakle nad Notecią ul.
Dąbrowskiego 4 (świetlica szkolna).
3. Uczestnicy.
Konkurs skierowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
4. Przebieg konkursu.
a) Szkoły zgłaszają gotowość udziału w Konkursie poprzez informację na
adres email dominika.grzybowska@zegluganaklo.pl. W zgłoszeniu proszę
wpisać nazwę i adres szkoły, osobę odpowiedzialną za przeprowadzenie
eliminacji szkolnych (kontakt).
b) Termin zgłoszenia – do18 listopada 2016r.
c) Przesłanie przez organizatorów materiałów edukacyjnych oraz testów do
etapu eliminacji szkolnych.
d) Eliminacje szkolne w dniach 21 – 25 listopada 2016r., po których
wyłonieni zostaną reprezentanci szkół do Eliminacji Centralnych.
e) Eliminacje przebiegu Konkursu Centralnego:
 I etap – 05.12.2016 g. 08.30
wszyscy zgłoszeni uczestnicy wypełniają indywidualnie test zgodny z
zakresem tematycznym zawartym pkt. 5.
 II etap (ustny) – 05.12.2016 g. 10.00
do tego etapu przechodzą tylko uczestnicy, którzy uzyskają tę samą
najwyższą liczbę punktów z testu w I etapie.
Uczestnicy z najlepszymi wynikami z etapu I i II przechodzą do finału.
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Oceny zadań w I oraz II etapie, wg. ustalonego klucza, dokonuje powołane przez
Organizatora Konkursu - Jury.
Wręczenie nagród odbędzie się w dniu 05.12.2016 o godzinie 14.00 w ZSŻŚ im.
B. Romanowskiego w Nakle nad Notecią podczas obchodów Dni Marynarza
Śródlądowego.
5. Zakres tematyczny
Klasyfikacja śródlądowych dróg wodnych w Polsce.
Drogi wodne w Polsce.
Rzeki powiatu nakielskiego.
Porty, rodzaje i ich infrastruktura.
Historia Kanału Bydgoskiego.
Budowle hydrotechniczne na drogach wodnych województwa kujawsko –
pomorskiego.
7) Dolina Noteci – flora i fauna w aspekcie ekologicznym.
1)
2)
3)
4)
5)
6)

6. Planowane nagrody w Konkursie.
I.

II.
III.

IV.
V.

Nagrody indywidualne dla uczniów:
Miejsce I - Czytnik książek Amazon Kindle 4 WiFi,
Miejsce II - Powerbank z panelem słonecznym – Powersun,
Miejsce III - Słuchawki bezprzewodowe składane.
Wyróżnienia – IV- VI miejsce (książki i albumy),
dyplomy – pozostali uczestnicy.
Nagrody dla najlepszych szkół:
 dyplom oraz rafandynka.
Wręczenie nagród odbędzie się w dniu 05.12.2016 o godzinie 14.00 w
ZSŻŚ im. B. Romanowskiego w Nakle nad Notecią podczas obchodów
Dni Marynarza Śródlądowego (sala gimnastyczna).
Decyzja Jury co do wskazania laureatów konkursu jest ostateczna.
Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe, ani
na ich równowartość pieniężną.
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7. VII. Pozostałe
1) Biorąc udział w Konkursie, uczestnik akceptuje jego Regulamin.
2) Pełnoletni uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych
osobowych oraz wizerunku w celu realizacji konkursu zgodnie ze wzorem
zawartym w załączniku do Regulaminu. Za niepełnoletnich uczestników
Konkursu zgodę wyrażają ich rodzice lub prawni opiekunowie. Zgoda
obejmuje w szczególności publikację danych osobowych oraz wizerunku
uczestnika, w przypadku uzyskania nagrody. Publikacja danych i
wizerunku może odbyć się na stronach internetowych szkoły ŻŚŻŚ w
Nakle oraz w publikacjach dotyczących Konkursu.
3) Organizator zastrzega sobie prawo do:
 zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian
przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na
organizowanie Konkursu.
 odstąpienia od organizowania Konkursu bez podania przyczyny,
 nierozstrzygnięcia Konkursu
w przypadku zbyt małej ilości
zgłuszonych uczestników,
 rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami
regulaminu.
4) Wszelkie
zapytania
należy
kierować
na
podany
adres:
dominika.grzybowska@zegluganaklo.pl bądź telefonicznie pod numerem
507-124-409.
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Załącznik I

Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej
im. B. Romanowskiego
w Nakle nad Notecią.

Imię i nazwisko
……………………………………..
Adres zamieszkania
……………………………………..
……………………………………..

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz
wizerunku w celu realizacji I Powiatowego Konkursu „Wiedzy o Rzekach”.

……………………………………………………
data i podpis
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