
Regulamin

I Wewnątrzszkolny Konkurs ,,Szkolna Liga LogisĘka"

I Cel
,,Szkolna Liga Logis§ka" jest przedsięwzięciem, którego celem jest:

. pobudzenie zainteresowania tematyką logistyczną i spedycyjną,

. promowanie i kształtowanie twórczej postawy,

. zdobycie wiedzy przydatnej podczas części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje
zawodowe w zawodzie technik logistyk i tęchnik spedytoą

. wymiana doświadczeń podczas poszczególnych etapów między uczestnikami konkursu,

. rozwijanie indyrruidualnych zainteresowań ucznióW

. alternatyrvny sposób spędzania czasupoza zajęciami szkolnymi,

. wyłonienie i wyróżnienie szczególnie uzdolnionych uczniów.

II Organizator i Komitet Organżaryjny Konkursu
Organizatoręm konkursu jest Zespół Szkół Nr 2 im Tadeusza Rejtana w Rzeszowie. Nad

organizacją i prawidłowym przebiegiem konkursu nadzór sprawuje Komitet Organizaryjny
konkursu w składzie:

mgr inż. Mateusz Domagała,

mgr inż. Adrian Lubas,

mgr inż. Sosnówka Paweł.

III Uczestnicy
Uczestnikami konkursu są uczniowię klas I,2 i 3 Zespołu Szkół Nr 2 im Tadeusza Rejtana

w Rzeszowie kształcący się w zawodach technik logisĘk oraz technik spedytor.

IY Zasady
- konkurs polegał będzie na udziale w 8 kolejkach testowych, w których uczniowie będą rywalizować
poprzez pisanie jednakowych testów wiedzy,
- jeden test składać będzie się zż0 p}.tań, w tym pytań wielokrotnego wyboru,
- czas przęznaczony na napisanie testu wynosić będzie 30 minut,
- w każdym miesiącu odbywać będzie się jedno spotkanie, począwszy od pńdziernika aż do maja,
ustalonę przez Komitet Organi zacy jny w trakc ie realizowania konkursu,
- wyniki testów będą się sumowaó i osoba znajwyższym wynikiem wygra rywalizację,
- maksymalnaliczba punktów do zdobycia wynosi 160,

- uczestnicy mogą posiadać przy sobie długopis i kalkulator,
- zabtania się korzystania z urządzeń mobilnych,
- w przypadku korzystania z urządzeń mobilnych uczestnik zostaje zdyskwalifikowany,
- testy konkursowe będą tr,vorzone i sprawdzane przęz Komitet Organizacyjny Konkursu,
- w przypadku remisu punktowego pomiędzy uczestnikami, ptzed ostatnią kolejką będzie brany pod

uwagę czas pisania i oddania ostatniego testu, który zostanie zapisany i weryfikowany przęz Komitet
Organizacyjny Konkursu,
- werdykt Komitetu Organizacyjnego Konkursu jest ostateczny,
- maksymalnaliczbauczestników zalężęc będzie od decyzji Komitetu Organizacyjnego Konkursu,
- zgłoszenie do konkursu jest równoznacznę z akceptacją regulaminu.



Y Zgłoszenia
Zainteresowani zgłaszają chęć uczęstnictwa do członków Komitetu Organizaryjnego

Konkursu w terminie od 18.09.2017 r. do 1,6.10.20t7 r.

VI Laureaci
Ogłoszenie werdyktu Komitetu Organizacyjnego Konkursu i uroczystośó wręczenia nagród

odbędzie się w Zespole Szkół Nr 2 im, Tadeusza Rejtana w Rzeszowie po ostatniej kolejce testowej

przypadającej w maju.

VII Sprarvy ogólne
Wszelkie sprawy nieujęte w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Komitet Organizacyjny

Konkursu.
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