REGULAMIN III EDYCJI MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU TECHNICZNEGO:
„TURNIEJ MŁODYCH MISTRZÓW ELEKTRONIKI”

Organizator konkursu:
Zespół Szkół Elektrycznych we Włocławku
ul. Toruńska 77/83, 87-800 Włocławek
tel. (54) 236 22 25, fax. (54) 236 19 49
e-mail: zsel@zsel.edu.pl, http://www.zsel.edu.pl
Komisja konkursowa:
dr inż. Andrzej Aftański – przewodniczący komisji
mgr inż. Stanisław Tuszyński – sekretarz
mgr inż. Tadeusz Chojecki
mgr inż. Jarosław Dąbrowski – członkowie komisji
Cel konkursu:
Głównym celem konkursu jest zachęcenie młodzieży do podejmowania
nadobowiązkowych zadań o charakterze konstrukcyjnym, niezwiązanych
bezpośrednio z lekcjami szkolnymi, a wynikających z zainteresowań uczniowskich,
ich pasji i zamiłowań technicznych.
Poprzez udział w konkursie młodzież może poszerzać swą wiedzę techniczną, głównie
z zakresu elektroniki i elektrotechniki oraz uczyć się twórczego rozwiązywania
problemów organizacyjnych i technicznych. Celem turnieju jest więc popularyzowanie
zainteresowań technicznych wśród uczniów Zespołu Szkół Elektrycznych, a także
w środowisku lokalnym, poza szkołą – organizatorem.
Adresaci konkursu i warunki uczestnictwa:
Konkurs przeznaczony jest dla uczniów Zespołu Szkół Elektrycznych oraz uczniów
gimnazjów z Włocławka i okolic.
Zgłoszona praca musi być wykonana samodzielnie i odpowiadać jednej z dwóch
podanych w regulaminie konkursu kategorii.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnego eksponowania prac na
wystawie pokonkursowej oraz zamieszczenia ich opisu, a także relacji
z podsumowania konkursu na szkolnej stronie internetowej oraz w lokalnych mediach.
Zgłoszenie pracy do konkursu traktowane jest jako uznanie warunków niniejszego
regulaminu.
Do zgłoszonej pracy powinna być dołączona koperta z informacjami (danymi
teleadresowymi) o autorze pracy oraz nauczycielu – opiekunie pracy.
Dla uczniów gimnazjów organizatorzy przygotują zestawy do samodzielnego
montażu, które można będzie po zmontowaniu zgłaszać do konkursu. Ze względów
technicznych dla każdego gimnazjum przeznaczony jest jeden zestaw (chyba,
że warunki pozwolą na inne decyzje).
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Kategorie konkursowe:
1. Pomoc dydaktyczna – dotyczy wykonania przez ucznia lub zespół 2 osobowy
urządzenia (modelu) elektronicznego lub elektrycznego, które może znaleźć
zastosowanie jako pomoc naukowa w szkole. W kategorii tej mogą uczestniczyć prace
wykonane wg własnego pomysłu uczniów lub zaproponowane przez nauczycieli.
Praca musi być jednak bezwzględnie wykonana przez uczniów.
2. Praca dowolna – dotyczy wykonania dowolnego amatorskiego urządzenia
elektronicznego według opisu zamieszczonego w prasie branżowej lub koncepcji
ogłoszonej publicznie w innej formie. W tej kategorii dopuszcza się również pomoc
merytoryczną ze strony nauczycieli – opiekunów prac.
W obydwu wymienionych kategoriach prace wykonane przez uczniów gimnazjów
i Zespołu Szkół Elektrycznych będą rozpatrywane i oceniane oddzielnie.
Kryteria oceny prac i nagrody:
Przy ocenie prac będą brane pod uwagę:
- twórczy charakter zgłoszonego rozwiązania;
- stopień samodzielności przy wykonywaniu pracy;
- walory estetyczne i użytkowe pracy;
- dokładność montażu działających urządzeń;
- walory dydaktyczne zgłoszonych pomocy naukowych;
- stopień trudności wykonania zgłoszonej pracy.
Przed oceną pracy jej autor zostanie poproszony o zademonstrowanie działania
zgłoszonego do konkursu urządzenia i udzielenie odpowiedzi na pytania zgłaszane
ze strony Jury konkursu.
Decyzje komisji konkursowej są ostateczne.
Organizatorzy konkursu planują przyznać w każdej kategorii nagrody za I, II i III
miejsce oraz wyróżnienie. Dla zwycięzców przewidziane są nagrody rzeczowe oraz
dyplomy i listy gratulacyjne, a także (w uzgodnieniu z nauczycielami prowadzącymi
zajęcia w Zespole Szkół Elektrycznych) dodatkowe oceny celujące z wybranych
przedmiotów zawodowych. Dla nauczycieli - opiekunów przewidziano listy
gratulacyjne i podziękowania.
Terminarz konkursu:
Zgłoszenia do konkursu należy składać u członków komisji konkursowej (lub
w sekretariacie Zespołu Szkół Elektrycznych we Włocławku) do 15 kwietnia 2011r.
Gotowe prace i projekty powinny zostać złożone j.w. do 13 maja 2011r.
Rozstrzygnięcie turnieju, ogłoszenie wyników oraz uroczyste wręczenie nagród
i dyplomów nastąpi w terminie ogłoszonym później.
Informacja o rozstrzygnięciu konkursu umieszczona zostanie na szkolnej stronie
internetowej. Wyniki turnieju mogą być również ogłoszone w prasie i lokalnych
mediach.
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