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Regulamin Konkursu
,,Idea społeczeństwa informacyjnego”

Projekt INFORMATYKA OTWIERA DRZWI JUTRA

oraz

„Znaczenie turystyki w rozwoju regionalnym”

Projekt UWOLNIJ WYOBRAŹNIE

§1

Informacje ogólne

1. Konkurs informatyczny i turystyczny (zwany dalej Konkursem) jest organizowany

i przygotowywany przez pracowników naukowych Wyższej Szkoły Turystyki

i Ekologii w Suchej Beskidzkiej (zwanej dalej w skrócie WSTiE).

2. Szkoły uczestniczące mogą brać udział w dwóch konkursach.

3. Celem Konkursu informatycznego jest:

ukierunkowanie myślenia młodego człowieka na innowacyjne i niestandardowe

rozwiązania w dziedzinie informatyki, zainteresowanie młodzieży różnymi formami

przekazu informacji przez pryzmat nowych technologii i rozwiązań informatycznych.

4. Celem Konkursu turystycznego jest:

propagowanie turystyki jako ważnej dziedziny wspierającej rozwój danego regionu,

będącej jednocześnie istotnym elementem na drodze do integracji europejskiej.

Ponadto konkurs ma wzbudzić zainteresowanie młodzieży różnymi formami

turystyki jako aktywnej formy spędzania wolnego czasu oraz zachęcić

do poznawania zasobów i dziedzictwa kulturowego naszego regionu.

5. Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie klas maturalnych szkół

ponadgimnazjalnych województwa małopolskiego, śląskiego, podkarpackiego i

świętokrzyskiego. Każda szkoła po przeprowadzeniu testu wytypuje trzech

najlepszych reprezentantów. W przypadku uzyskania przez kilku uczestników tej

samej liczby punktów w danym konkursie decyzję o zakwalifikowaniu do finału

podejmują organizatorzy.

6. Konkurs ma charakter indywidualny i rozgrywany jest w dwu etapach:

 I etap – szkolny w dniu 16.02.2017

 II etap – w siedzibie WSTiE w Suchej Beskidzkiej, ul. Zamkowa 1,

w dniu 09.03.2017r.

7. Udział w konkursie jest bezpłatny. Uczestnicy ponoszą jedynie koszty transportu.
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§2

I etap

1. I etap Konkursu odbywa się w siedzibie szkoły wyrażającej chęć uczestnictwa.

2. Do obowiązków szkoły należy

a. Zgłoszenie uczestnictwa i zadeklarowanie w jakim konkursie szkoła bierze udział.

Formularz zgłoszeniowy do pobrania na stronie internetowej konkursu.

b. Poinformowanie WSTiE o przydzieleniu opiekuna.

c. Powyższe informacje wraz z danymi teleadresowymi (email) należy przesłać

w terminie do 10.02.2017r. na adres: szkola@wste.edu.pl.

d. Przekazanie uczniom otrzymanych od organizatorów informacji o szczegółowej

tematyce konkursu, jego ogólnych zasadach i terminach poszczególnych etapów

e. Zorganizowanie i przeprowadzenie zgodnie z zasadami i kryteriami opracowanymi

przez WSTiE szkolnego etapu Konkursu w dniu 16.02.2017r. (WSTiE po zgłoszeniu

chęci uczestnictwa w konkursie prześle szkole test wraz z odpowiedziami w jednym

egzemplarzu na eliminacje szkolne).

f. Powielenie testu stosownie do liczby uczestników.

g. Szkoła organizuje komisje, której zadaniem jest przeprowadzenie i sprawdzenie

wyników konkursu oraz wyłonienie i zgłoszenie maksymalnie dwóch najlepszych

uczniów do udziału w II etapie. W przypadku uzyskania przez kilku uczestników tej

samej liczby punktów w danym konkursie decyzję o zakwalifikowaniu do finału

podejmują organizatorzy.

h. Sprawozdanie z I etapu należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie

do 28.02.2017r.

Formularz sprawozdania jest do pobrania na stronie internetowej konkursu.

i. Wszystkie sprawdzone prace należy odesłać na adres WSTiE.

3. Do obowiązków WSTiE należy:

a. Przesłanie szkole testu wraz z odpowiedziami w jednym egzemplarzu na eliminacje

szkolne .

mailto:szkola@wste.edu.pl
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§3

II etap

1. II etap odbywa się w siedzibie WSTiE w Suchej Beskidzkiej ul. Zamkowa 1

2. Do obowiązków szkoły należy:

a. Zapewnienie wyłonionym uczniom w I etapie opiekuna na czas pobytu w WSTiE.

3. Do obowiązków WSTiE należy:

a. Zawiadomienie szkół drogą elektroniczną o terminie II etapu Konkursu oraz

o terminie ogłoszenia wyników i rozdania nagród.

b. Zorganizowanie i przeprowadzenie II etapu Konkursu.

c. Zorganizowanie poprawy i oceny prac; każda praca konkursowa jest poprawiana

i oceniana przez dwa niezależne zespoły jurorów.

§4

Nagrody

Laureaci II etapu otrzymają następujące nagrody:

1) Konkurs geograficzno turystyczny:

a. Za zajęcie I miejsca laureat otrzymuje 3 lata bezpłatnych studiów w Wyższej Szkole

Turystyki i Ekologii na kierunku Turystyka i Rekreacja oraz nagrodę rzeczową.

b. Za zajęcie II miejsca laureat otrzymuje – 2 lata bezpłatnych studiów w Wyższej

Szkole Turystyki i Ekologii na kierunku Turystyka i Rekreacja oraz nagrodę

rzeczową.

c. Za zajęcie III miejsca laureat otrzymuje – 1 rok bezpłatnych studiów w Wyższej

Szkole Turystyki i Ekologii na kierunku Turystyka i Rekreacja oraz nagrodę

rzeczową.

2) Konkurs informatyczny:

a) Za zajęcie I miejsca laureat otrzymuje 3,5 roku bezpłatnych rok studiów w Wyższej

Szkole Turystyki i Ekologii na kierunku Informatyka oraz nagrodę rzeczową.

b) Za zajęcie II miejsca laureat otrzymuje – 2 lata bezpłatnych rok studiów w Wyższej

Szkole Turystyki i Ekologii na kierunku Informatyka oraz nagrodę rzeczową.

c) Za zajęcie III miejsca laureat otrzymuje – 1 rok bezpłatnych rok studiów w Wyższej

Szkole Turystyki i Ekologii na kierunku Informatyka oraz nagrodę rzeczową.
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§5

Postanowienia końcowe

1. W skład Jury Konkursu wchodzą pracownicy naukowi WSTiE, kierownictwo szkoły,

oraz informatycy współpracujący ze szkołą.

2. Uwagi, wnioski i ewentualne skargi dotyczące przebiegu Konkursu należy kierować

do przewodniczącego jury Konkursu w terminie do siedmiu dni od ogłoszenia

wyników Konkursu.

3. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian do regulaminu przed

rozpoczęciem konkursu lub w trakcie jego trwania. O ewentualnym wprowadzeniu

zmian organizator konkursu poinformuje wszystkie szkoły biorące udział

w konkursie w formie pisemnej.

4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnego eksponowania zgłoszonych

prac w czasie trwania konkursu oraz zamieszczenia nagrodzonych prac na serwerze

organizatora przez okres 1 roku od dnia rozstrzygnięcia konkursu.

5. W przypadku zaistnienia sytuacji, które nie są przewidziane w tym regulaminie

decyzje podejmuje Przewodniczący Jury Konkursu po zasięgnięciu opinii

pozostałych członków Jury.


