
   

    Zespół Szkół w Piaskach  

zaprasza  

do udziału w konkursie dla gimnazjalistów  

               „Rowerem na koniec świata” 
 

 

 

 

 

Za zajęcie pierwszego miejsca w konkursie  nagrodą jest rower. 

 
Dla pozostałych laureatów przewidziano również atrakcyjne nagrody. 

 

Szczegółowe informacje uzyskać można u koordynatora konkursu pod nr tel. 81 5821001 

oraz na stronie www.zspiaski.pl.  

Zgłoszenia do konkursu prosimy kierować na adres e-mail: zspiaski.sekretariat@op.pl. 

 

 

REGULAMIN KONKURSU 

 „Rowerem na koniec świata” – to tytuł konkursu na prezentację multimedialną skierowaną 

do młodzieży gimnazjalnej. W prezentacji mają być zawarte trzy aspekty popularyzacji jazdy 

rowerem:  

1. Zrównoważony transport –czyli w jaki sposób przemieszczanie się rowerem sprzyja 

ochronie środowiska: zmniejsza emisję spalin do atmosfery, zmniejsza ruch pojazdów 

mechanicznych, wpływa na poprawę bezpieczeństwa na drogach. 

2. Aspekt prozdrowotny – czyli w jaki sposób jazda na rowerze sprzyja poprawieniu 

kondycji fizycznej organizmu człowieka, poprawia wydolność oddechowo –

krążeniową, przyczynia się do walki z problemem nadwagi i otyłości wśród 

społeczeństwa. 

3. Aspekt estetyczno –poznawczy – czyli jak rower wpływa na możliwości poznania 

najdalszych zakątków, takich, które są warte zobaczenia, a żadna inna komunikacja 

tam nie dociera lub jest zabroniona ze względu na status obszaru chronionego.  

 

Prezentacja powinna zawierać 15-20 slajdów, może być dołączona ścieżka 

dźwiękowa. 

 

 

http://www.zspiaski.pl/


Organizacja 

I etap – eliminacje szkolne, 

II etap – finał, zorganizowany w Zespole Szkół w Piaskach. 

 

 

Terminarz 

 Do 5 kwietnia 2016 roku – zgłoszenie szkół i uczniów do konkursu, 

 5 - 25 kwietnia  2016   – etap szkolny, 

 Do  4 maja  2016 roku – przesłanie informacji o wynikach etapu szkolnego wraz z 

wyłonionym finalistą, 

 Od 6 do 10 maja – głosowanie przez stronę internetową ZS w Piaskach, 

 12 maja 2016 roku – finał. 

 

 

Przebieg konkursu 

 Eliminacje szkolne 

- w konkursie mogą wziąć udział uczniowie  wszystkich klas gimnazjum, 

- zgłoszenia uczniów biorących udział w konkursie dokonuje Przewodniczący 

Szkolnej Komisji Konkursowej do 5 kwietnia 2016 roku w formie elektronicznej na 

adres: zspiaski.sekretariat@op.pl z tematem „Rowerem na koniec świata”, 

- eliminacje szkolne zostaną przeprowadzone od 5 - 25 kwietnia  2016  roku , 

przygotowane przez uczniów prezentacje zostaną poddane wstępnej selekcji w szkole 

macierzystej przez powołaną do tego Szkolną Komisję Konkursową, spośród nich 

Komisja wyłoni jedną, która zostanie przesłana do ZS w Piaskach i będzie brała ona 

udział w finale, 

 

- do drugiego etapu – finału zostanie zakwalifikowana 1 prezentacja z każdej szkoły,  

- zgłoszenia ucznia do finału dokonuje przewodniczący Szkolnej Komisji 

Konkursowej do dnia 4 maja 2016 roku, 

- prezentację finałową na płycie CD,  protokół z eliminacji szkolnych (wzór w 

załączeniu) Szkolne Komisje Konkursowe przesyłają do dnia 4 maja 2016 roku na 

adres ZS w Piaskach lub e-mailem z dopiskiem „Rowerem na koniec świata”, 
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- lista finalistów wraz z finałowymi pracami konkursowymi zostanie opublikowana na 

stronie internetowej ZS w Piaskach, gdzie będzie możliwość zagłosowania na 

wybraną prezentację, 

- na  prezentacje finałowe zamieszczone na stronie internetowej ZS w Piaskach będzie 

można głosować w dniach 6 – 10 maja 2016 („polubienia”), a oddane głosy będą 

miały wpływ na wynik końcowy. 

 

 Finał 

      - odbędzie się w ZS w Piaskach 12 maja 2016  roku podczas Drzwi Otwartych Szkoły, 

      - w finale zostaną przedstawione prezentacje wyłonione podczas etapów szkolnych, po 

jednej z każdego gimnazjum, 

- o rozstrzygnięciu zdecyduje komisja składająca się z Dyrektora ZS w Piaskach, 

przedstawicieli gimnazjów, z których będą finałowe prezentacje, a także będą brane pod 

uwagę wyniki głosowania internetowego. 

 

ZASADY GŁOSOWANIA FINAŁOWEGO: 

 Każda prezentacja może maksymalnie uzyskać 100 punktów, 

 70% punktów będą stanowiły punkty przyznane przez komisję, a 30% punkty z 

głosowania internetowego, 

 Ilość otrzymanych punktów przez prezentację będzie stanowiła suma punktów 

przyznanych przez członków komisji oraz głosowania internetowego. 

 

Ogłaszanie wyników i nagrody 

 oficjalne wyniki finału zostaną ogłoszone w jego dniu, 

 finaliści otrzymają dyplomy i upominki, a laureaci dyplomy i nagrody, 

 za zajęcie pierwszego miejsca laureat otrzymuje rower, 

 nazwiska i imiona laureatów oraz nazwy szkół, z których pochodzą, zostaną 

opublikowane na stronie internetowej ZS w Piaskach, 

 decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie podlega odwołaniu. 

 

Drogi finalisto! Zachęć koleżanki i kolegów do odwiedzenia strony internetowej ZS  

w Piaskach i oddania głosu na Twoją prezentację. Oddane głosy wpłyną na ostateczny 

wynik konkursu! 



 

 

 

 

 

Protokół szkolnego etapu konkursu  

 

„Rowerem na koniec świata” 
 

 

 

 

 

W dniu ………………........... w Gimnazjum ……………………………….............................. 

 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

w szkolnym etapie konkursu dla gimnazjalistów wzięli udział: 

 
Lp. Imię i nazwisko ucznia klasa 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 
Do finału zakwalifikował/a się: 

Lp. Imię i nazwisko ucznia klasa 

   
 

 

…………………………………………………………………………………………………... 
Szkolna komisja konkursowa 

 

 

 

 


