
Regulamin Wewnątrzszkolnego Konkursu Zawodowego  

o tematyce motoryzacyjnej  

pt. „Dobry Mechanik" 2021 

 

§ 1  

ORGANIZATOR 

 

Organizatorem konkursu Zawodowego „Dobry Mechanik” jest Centrum Kształcenia 

Zawodowego w Ełku. 

§ 2  

CELE KONKURSU 

 

Celem konkursu jest:  

1. Popularyzacja i upowszechnianie wiedzy z dziedziny motoryzacji samochodowej.  

2. Rozwijanie kreatywności oraz prezentacje umiejętności zawodowych uczniów. 

3. Promowanie osiągnięć uczniów w zakresie zdobytych umiejętności zawodowych.  

4. Wzbogacanie warsztatu oraz rozwijanie umiejętności zawodowych. 

5. Promocja kształcenia zawodowego wśród młodzieży. 

6. Kształtowanie pozytywnego wizerunku szkoły zawodowej. 

7. Rozwijanie zainteresowań młodzieży. 

 

§ 3  

UCZESTNICY KONKURSU I ZASADY UCZESTNICTWA 

 

1. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów w zawodach: mechanik, technik 

mechanik oraz elektromechanik pojazdów samochodowych uczęszczających 

na zajęcia do Centrum Kształcenia Zawodowego w Ełku. 

2. Konkurs ma formę testu składającego się z 25 pytań. Do każdego pytania 

podane są cztery warianty odpowiedzi, z których tylko jeden jest prawidłowy. 

Za udzielenie poprawnej odpowiedzi uczestnik otrzymuje 1 punkt. Za 



udzielenie błędnej odpowiedzi - 0 punktów. Nieudzielenie odpowiedzi sprawia, 

że zawodnik otrzymuje 0 punktów. 

3. Uczniowie do konkursu zgłaszają się w dniach 24.05.2021-27.05.2021 

wypełniając kartę zgłoszenia i wysyłając ją pocztą elektroniczną na adres: 

krzysztofnitkowski@ckz.elk.pl 

4. Konkurs jest konkursem bezpłatnym.  

5. Godzina przeprowadzenia konkursu zostaje ustalona przez organizatora 

konkursu. Natomiast czas trwania konkursu wynosi: 25 min  

6. Odpowiedzi zaznaczane są na specjalnie przygotowanym formularzu Google 

i udostępniane przez organizatora tylko na czas 25 min indywidualnie bądź 

zbiorowo uczestnikom konkursu.  

§ 4  

PRZEBIEG KONKURSU I OCENA PRAC 

 

1. Konkurs odbędzie się w dniach 24.05.2021 - 27.05.2021 r. 

2. Komisja konkursowa zostanie powołana przez Organizatora konkursu.  

3. Komisja Konkursowa ogłosi wyniki konkursu w terminie do 31.05.2021 r.  

4. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie organizatora w formie 

arkusza kalkulacyjnego na podstawie którego zostanie wyłoniony zwyciezca  

www.ckpiu.pl 

5. Decyzje Komisji Konkursowej są ostatecznie i nie podlegają weryfikacji ani 

zaskarżeniu.  

 

§ 5 

KRYTERIA OCENY 

 

Ocena pracy  będzie dokonywana według następujących kryteriów: 

1) liczba zdobytych punktów.  

2) czas wykonania zadania.  

Maksymalna liczba punktów – 25.  
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§ 6 

NAGRODY 

 

1. Spośród wykonanych prac jury dokona oceny i przyzna 1, 2,  oraz 3 miejsce 

dla pracy, które zdobędzie  najwyższą liczbę punktów.  

2. Organizator konkursu przewiduje dla  2 pierwszych miejsc nagrody rzeczowe. 

3. Organizator konkursu przewiduje dla 3 miejsca  dyplom uczestnika konkursu.  

 

§ 7 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

 

1. Organizator zastrzega sobie prawo rozstrzygania w kwestiach 

nieuregulowanych postanowieniami Regulaminu. 

2. Przystąpienie do Konkursu jest dobrowolne.  

3. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji prac biorących udział w 

Konkursie.  

4. Przystąpienie do konkursu oznacza akceptację postanowień regulaminu.  

5. Ochrona  Danych  Osobowych:  

a. Zgłoszenie do udziału w konkursie oznacza zgodę na przetwarzanie przez 

organizatora danych osobowych podanych w formularzach i kartach 

zgłoszenia w celach niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia 

organizowanego wydarzenia (zgodnie z Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego, Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r 

(RODO).Opiekunom prawnym uczestników i osobom, których dane 

dotyczą przysługuje prawo do ich wglądu i poprawienia oraz żądania 

zaprzestania ich przetwarzania. Podanie  danych jest dobrowolne, lecz ich 

brak uniemożliwia wzięcie udziału w konkursie. 

b. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania udostępnionych 

danych w zakresie  publicznej promocji i sprawozdawczości konkursu. 
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c. Administratorem danych jest  Centrum Kształcenia Zawodowego w Ełku 

ul.  

d. Organizator zastrzega sobie prawo do fotograficznej i audiowizualnej 

rejestracji wydarzenia oraz jego prezentacji w materiałach promocyjnych 

i sprawozdawczych związanych z organizowanym konkursem. 

e. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne ze zgodę na wykorzystanie 

zdjęć i materiałów multimedialnych zawierających wizerunek osób 

biorących udział. 
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