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Postanowienia ogólne
Honorowy patronat nad Konkursem sprawuje Prezydent Miasta Koszalina
Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół nr 2 im. Stanisława Lema w Koszalinie
Główne cele konkursu:
- propagowanie historii polskiej żeglugi po I wojnie światowej,
- wyłonienie uczestników rejsu żaglowcem „Pogoria”,
Do konkursu
mogą
przystąpić uczniowie szkół
ponadgimnazjalnych
i ponadpodstawowych z Koszalina.
Uczniowie niepełnoletni przystępują do konkursu za zgodą rodziców.
Organizacja konkursu

1. Konkurs ma zasięg międzyszkolny. Informacje na temat konkursu ogłoszone zostaną
przez środki masowego przekazu.
2. Konkurs odbędzie się 14 stycznia 2019 r. o godz. 14.30 w auli Zespołu Szkół nr 2 im.
Stanisława Lema w Koszalinie
3. Uczestnicy konkursu biorą udział w teście wiedzy:
- test zawiera 40 pytań;
4. Każde pytanie zawiera 3 odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa;
5. W przypadku równej ilości punktów decyduje ilość punktów uzyskana w ostatnich 10
pytaniach a jeżeli to nie wyłoni zwycięzcy to w pierwszych 10 pytaniach;
6. Wyniki konkursu zostaną podane bezpośrednio po jego zakończeniu.
7. Zgłoszenia uczniów przyjmowane będą do 11 stycznia 2019 r. w sekretariacie Zespołu
Szkół nr 2 im. Stanisława Lema w Koszalinie, bądź drogą mailową na adres
lo@zs2koszalin.pl.
Zasady przyznawania nagród
1. W konkursie nagrodzonych jest dwadzieścia pierwszych miejsc
2. Nagrodą dla laureatów konkursu jest częściowo sfinansowany udział w rejsie
żaglowcem "Pogoria" w dn. od 12.04.2019 r. do 21. 04. 2019 r.
3. Fundatorem nagród dla uczniów jest Prezydent Miasta Koszalina
4. Skład Komisji Konkursowej ustalali Dyrektor Zespołu Szkół nr 2 im. Stanisława
Lema w Koszalinie.
5. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna.
6. Dofinansowanie do rejsu 1250 zł, dopłata 750 zł.
Postanowienia ogólne
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Regulamin dostępny jest na stronie www.zs2koszalin.pl
Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Organizator
Uczeń przystępujący do konkursu akceptuje jego postanowienia.

Oświadczenie (1)
Koszalin, dn. …………………….
Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję postanowienia Regulaminu Konkursu "100 lat
pod polską banderą".
…………………………………………………………
( podpis ucznia)

…………………………………………………………………………………………………
Oświadczenie (2)
Koszalin, dn. ……………………..
Wyrażam zgodę na udział córki / syna w konkursie "100 lat pod polską banderą".
Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem się z postanowieniami Regulaminu Konkursu
i akceptuję go bez zastrzeżeń.
…………………………………………………………….
( podpis rodzica ucznia niepełnoletniego)

