
 
 
 

 

Regulamin konkursu „Chemiczne potyczki na talerzu”: 

 

1. Organizatorami konkursu jest zespół szkół o nazwie Pomorskie Szkoły Rzemiosł, 

zwany dalej „Organizatorem”. 

2. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie Technikum Nr 1 oraz Branżowej Szkoły I 

stopnia nr 1 w Gdańsku, szkół wchodzących  skład zespołu o nazwie Pomorskie 

Szkoły Rzemiosł. 

3. Celem konkursu jest: 

 popularyzacja wiedzy chemicznej wśród uczniów, głównie z zakresu chemii 

żywności, zdrowego odżywiania, 

 propagowanie i upowszechnianie świadomości w zakresie jakości i 

bezpieczeństwa żywości i żywienia oraz wpływu żywności i żywienia na 

zdrowie człowieka,  

 kształtowanie umiejętności logicznego myślenia, 

 zaszczepienie zasad zdrowego współzawodnictwa,  

 pogłębienie wiary uczniów we własne możliwości,  

 integracja młodzieży. 

4. Konkurs organizowany jest z okazji „Dnia Chemika” 07.06.2021r. o godz. 12.55  

(6. godzina lekcyjna) w Pomorskich Szkołach Rzemiosł sala nr 11, zgodnie  

z obowiązującymi w ten dzień w szkole zasadami sanitarnymi. 

5. Konkurs polega na rozwiązaniu testu w czasie 40 min.  

6. W przypadku, gdy więcej niż jeden uczestnik uzyska taką samą liczbę punktów  

o zwycięstwie zadecyduje czas odpowiedzi. Wygrywa ten uczeń, który był 

szybszy.  

7. Od decyzji komisji konkursowej nie przysługuje odwołanie.  

8. W przypadku podejrzeń niesamodzielnej pracy komisja konkursowa ma prawo 

podjąć decyzję o dyskwalifikacji uczestnika.  

9. Zgłoszenia należy przesłać do dnia 31 maja do godziny 17.00 na adres 

katarzyna.werbowy@psr.gda.pl w tytule podając „Chemiczne potyczki na 

talerzu”. W zgłoszeniu należy podać imię, nazwisko oraz symbol klasy. 

10. Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne i dobrowolne.  

11. Przystąpienie do udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na 

przetwarzanie danych osobowych do celów konkursu. 

12. Wyniki konkursu zostaną umieszczone na fanpage FB Pomorskich Szkół Rzemiosł 

oraz stronie internetowej szkoły.  

13. Przystąpienie do udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na 

przetwarzanie danych osobowych do celów konkursu. 

14. Na zwycięzców czekają nagrody- bony do Empiku w kwocie: 

I Miejsce – 100zł 

II Miejsce – 60 zł 

III Miejsce – 40 zł 

15. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie. 

 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE 

                                     /-/ Beata Wierzba 


