
REGULAMIN KONKURSU 

„Chemia w służbie człowiekowi” 
 

 

§ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Chemia w służbie człowiekowi”  i jest zwany 

dalej: "Konkursem". 

2. Organizatorem Konkursu jest Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 8 w Tomaszowie 

Mazowieckim, ul. Nadrzeczna 17/25. 

3. Konkurs składa się z dwóch etapów: 

  I etap – uczestniczą w nim wszyscy zgłoszeni do Konkursu uczniowie, przeprowadzany  

jest w formie zdalnej na portalu udostępnionym przez organizatora i pod nadzorem 

nauczyciela-opiekuna w szkole ucznia. I etap ma formę testu. Zadaniem I etapu jest 

wyłonienie  10 uczestników o najwyższych wynikach zwanych dalej Finalistami Konkursu. 

W przypadku jednakowej ilości punktów dziesiątego i kolejnych uczestników do II – etapu 

kwalifikują się wszyscy z „ 10-tym wynikiem” . 

Informację o zajętym miejscu i ilości punktów uczniów danej szkoły otrzyma 

nauczyciel-opiekun drogą mailową . Wszystkie wyniki będą gromadzone przez organizatora i 

udostępniane w wątpliwych przypadkach  w siedzibie Organizatora, po telefonicznym 

uzgodnieniu terminu 

 II etap – uczestniczą w nim Finaliści wyłonieni w I etapie . Składa się z dwóch części 

teoretycznej i praktycznej przeprowadzonych w siedzibie Organizatora: 

⮚ Część teoretyczna – test  

⮚ Część praktyczna – zadanie laboratoryjne (wykonanie analizy  na podstawie gotowej 

instrukcji). 

Finalistom Konkursu po zakwalifikowaniu, zostaną na maila nauczyciela-opiekuna  wysłane 

„Zasady bezpiecznej pracy w laboratorium”, zawierać będą Regulamin Pracowni Chemicznej 

oraz zasady bezpieczeństwa związanych z pandemią covid -19. Finaliści przed 

przystąpieniem do II – etapu, podpisem potwierdzają zapoznanie się z „Zasadami bezpiecznej 

pracy w laboratorium” oraz zobowiążą się do ich przestrzegania. 

Jeśli sytuacja epidemiczna nie pozwoli na przeprowadzenie II etapu Konkursu w siedzibie 

Organizatora, II etap zostanie przeprowadzony w formie zdalnej, a część praktyczna  będzie 

zadaniem laboratoryjnym – teoretycznym.  

§ 2 

CEL I ZAKRES KONKURSU 

1. Celem Konkursu jest uświadamianie roli chemii w życiu człowieka oraz to, jaki 

wpływ wywiera ona na środowisko, w którym żyjemy. 

2. Zakres wiedzy to podstawa programowa chemii w klasie VII i VIII oraz wiedza 

popularno-naukowa o: 

⮚ Paliwach i motoryzacji 

⮚ Składnikach żywności 

⮚ Środkach czystości 

⮚ Kosmetykach 

⮚ Lekach 

⮚ Odzieży 

⮚ Opakowaniach 

⮚ Zagrożeniach dla środowiska naturalnego. 



3. Umiejętności praktyczne w oparciu o udostępnioną instrukcję. 

§ 3 

 

UCZESTNICY I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

 

1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każdy uczeń szkoły podstawowej 

zgłoszony przez szkołę do Konkursu: 

2. Zgłoszenie do Konkursu odbywa się drogą e-mailową na adres zsp8tomaszow@wikom.pl 

3. Uczestników do Konkursu zgłasza nauczyciel-opiekun uczestników Konkursu na „Karcie 

zgłoszenia do Konkursu” (na jednej Karcie wszyscy uczniowie zgłoszeni przez nauczyciela-

opiekuna) 

4. Do  „Karty zgłoszenia do Konkursu” muszą być dołączone skany „Zgody  

rodziców/prawnych opiekunów na udział w Konkursie”. 

5. Zgłoszenia ze Zgodami należy przesłać do 30. stycznia 2022 roku drogą mailową na adres 

ZSP 8. 

  

 

 

§ 4 

NAGRODY 

 

1. Komisja konkursowa w skład, której wchodzi dyrektor ZSP 8 oraz dwóch nauczycieli 

chemii przyzna : 

I – miejsce i tytuł Laureata Konkursu oraz 

II i III– miejsce w Konkursie 

 

O kolejności decydować będzie suma punktów z części teoretycznej i części 

praktycznej II etapu, w przypadku równych ilości punktów doliczone zostaną punkty z 

I ETAPU 

2. Nagrody za I, II i III miejsce dla uczniów i ich nauczycieli opiekunów 

 

§ 5 

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU 

 

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych 

danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, numeru tel. kontaktowego do nauczyciela-

opiekuna  

 

2. Dane osobowe Uczestnika, o których mowa powyżej, będą przetwarzane przez 

Organizatora w jego siedzibie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzców, 

poinformowania o nagrodzie i przekazania nagrody . Właściciel danych osobowych ma prawo 

do dostępu do danych osobowych i do ich poprawiania w siedzibie Organizatora. Podanie 

danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w Konkursie. 

 

§ 6 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

3. Zgłoszenie udziału w Konkursie oznacza, iż Uczestnik Konkursu zapoznał się z treścią 

Regulaminu i przedmiotowy Regulamin akceptuje. 

 



 

§ 7 

TERMINARZ 

1. Zgłoszenia do Konkursu - 30.01.22r. 

2. I ETAP – 09.02.22 r. 

3. OGŁOSZENIE WYNIKÓW I ETAPU – 11.02.22 r. 

4. II ETAP – 16.03.21 r.  

5. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród – 22.03.22r. – w 

siedzibie organizatora 
§ 8 

 

 

WZÓR KARTY ZGŁOSZENIA 

 

 

 

 

Nazwa szkoły 

adres  

telefon szkoły 

e-mail szkoły 

Lp.  Imię i nazwisko uczestnika Konkursu Adres e-mail 

1   

2   

3   

4   

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

Nr telefonu kontaktowego……………………………………………………………………… 

e-mail kontaktowy……………………………………………………………………………… 

 

 

Zgoda rodziców 

Zgoda rodziców / prawnych opiekunów 

My  

niżej podpisani rodzice / opiekunowie prawni wyrażamy zgodę na udział mojego dziecka  

……………………………………………………………………………………………… 

W Konkursie „Chemia w służbie człowieka” organizowanym przez ZSP 8 w Tomaszowie 

Maz. ul. Nadrzeczna 17/25. 

Zapoznaliśmy się z Regulaminem Konkursu i akceptujemy jego postanowienia.  

Wyrażamy zgodę na publikowanie na stronach ZSP 8 wizerunku oraz imienia i nazwiska 

mojego dziecka. 

Podpisy rodziców / prawnych opiekunów 

………………………………………….. 

………………………………………….. 

 

 

 


