
 

REGULAMIN 

 

 II  Wojewódzkiego Konkursu 

 

 „Geodezja z Pasją” 

 

1.     Organizator konkursu 
 

Wojewódzki konkurs „ Geodezja z pasją” zwany dalej Konkursem, organizowany jest przez Zespół 

Szkół Budowlanych im. gen. S. Maczka w Bielsku- Białej ul.Budowlanych 4 przy współudziale: 

- Stowarzyszenia Geodetów Polskich Oddział w Katowicach,  

- Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Katowicach  

- Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach. 

 

 

2.      Opieka merytoryczna 
 

Opiekę merytoryczną na konkursem sprawuje Stowarzyszenie Geodetów Polskich Oddział w 

Katowicach. 

 

 

3.      Cel konkursu 
 

Celem konkursu jest: 

- poszerzanie wiedzy i umiejętności uczniów w zawodzie technik geodeta, 

- przygotowanie wyróżniających się uczniów do zewnętrznych egzaminów zawodowych, 

- doskonalenie umiejętności prezentowania się uczniów, 

- wdrażanie uczniów do współzawodnictwa,  

- promowanie młodzieży uzdolnionej w danym zawodzie, 

- wymiana doświadczeń między nauczycielami z różnych szkół. 

 

 

4.     Termin konkursu 
 

Konkurs zostanie przeprowadzony w dniu 06.04.2016 r. 

 

5.     Uczestnicy 
 

Konkurs skierowany jest do uczniów technikum geodezyjnego szkół ponadgimnazjalnych z 

województwa śląskiego.  

W konkursie biorą udział uczniowie z klas trzecich technikum geodezyjnego. Szkołę może 

reprezentować maksymalnie trzech uczniów wyłonionych w eliminacjach szkolnych. 

 

                            

 

6.    Rejestracja 
 

1)    Aby wziąć udział w konkursie należy do 21.03.2016r. wysłać zgłoszenie  (Załącznik 1)  

emailem do Zespołu Szkół Budowlanych w Bielsku-Białej na adres  zsbudbb@gmail.com 

2)    Przyjęcie zgłoszenia będzie potwierdzane przez Organizatora Konkursu e-mailem wysłanym 



na adres podany w zgłoszeniu. 

 

3)    Dane osobowe przekazywane Organizatorowi przez uczniów zwanych dalej Uczestnikami 

będą przetwarzane w celu realizacji Konkursu i przekazywane jedynie komisji konkursowej.  

4)    Podanie danych jest dobrowolne jednak nie podanie ich uniemożliwia udział w konkursie. 

5)    Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody uczestników na podanie informacji 

o wynikach do publicznej wiadomości. 

6)    Zgodnie z art. 36 ustawy o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997r. (Dz.U. Z 

1997r nr 133 poz. 883), zwanej dalej Ustawą, Organizator ponosi odpowiedzialność za 

zapewnienie ochrony przechowywanych  i przetwarzanych danych osobowych. 

 

 

 

6.  Forma Konkursu 
 

Konkurs składa się z trzech etapów: 

1) Etap I - konkurencja indywidualna, obejmuje test jednokrotnego wyboru składający się z 50 

pytań : 20 pytań z geodezji ogólnej, 20 pytań z geodezji inżynieryjnej, 10 pytań z przepisów prawa 

2) Etap II - konkurencja indywidualna - rozwiązanie trzech zadań otwartych. 

3)  Etap III - konkurencja zespołowa - zadanie z wykonaniem. 

 

7.  Punktacja obowiązująca w Konkursie 
 

1)  W  Etapie I uczestnik może zdobyć maksymalnie 50 pkt. - jeden punkt za pytanie. 

2)    W Etapie II uczestnik może zdobyć maksymalnie 30 pkt. - po 10 punktów za zadanie. 

3)    W Etapie III uczestnicy mogą zdobyć 30 punktów. 

4)     W trakcie konkursu zostaną wyłonieni zwycięzcy konkurencji indywidualnej oraz konkurencji 

zespołowej. 

5)    W  klasyfikacji indywidualnej brana jest pod uwagę suma punktów z I i II etapu.  

6)    W klasyfikacji zespołowej brana jest pod uwagę suma punktów uczestników konkurencji 

indywidualnych i zespołowej. 

  

8.    Komisja konkursowa 
 

Konkurs przeprowadzany jest przez Komisję konkursową. W skład Komisji wchodzą: 

-  przedstawiciel organizatorów, który przewodniczy Komisji, 

-  przedstawiciel Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w 

Katowicach, 

- trzej nauczyciele przedmiotów zawodowych technikum geodezyjnego wybrani drogą losowania 

spośród szkół biorących udział w konkursie. 

 

 

9.    Obowiązki organizatorów 
 

Organizatorzy odpowiadają za opracowanie zadań konkursowych oraz organizację i przebieg 

konkursu. 

 

 

10.    Informacje organizacyjne  
 

1)    Konkurs rozpoczyna się o godzinie 9:00.   Zakończenie konkursu około godziny 15:00. 

Pomiędzy etapami przewidziane są przerwy. 



 

2)    Komisja konkursowa rozpoczyna pracę o godzinie 8:30. 

 

3)     Czas trwania konkursu:       

a)     Etap I   60 minut,  

b)     Etap II  60 minut,  

c)     Etap III 60 minut. 

 

4)           Uczniowie przystępujący do konkursu powinni posiadać: 

a) legitymację szkolną, 

b) przybory do pisania i kreślenia (ołówek, linijka), kalkulator z funkcjami trygonometrycznymi. 

 

5)      Uczniowie, którzy uzyskali największą liczbę punktów (pierwsza trójka) zostają wyróżnieni 

dyplomami i nagrodami.  Szkoła, której uczniowie uzyskają najwyższą łączną liczbę punktów 

otrzyma dyplom i puchar. 

 

6)      Zwycięska szkoła ma możliwość przejęcia obowiązku zorganizowania następnej edycji 

konkursu. 

 

7)         W sytuacjach nie sprecyzowanych przez niniejszy regulamin decyzję podejmuje        

przewodniczący Komisji konkursowej w porozumieniu z jej członkami 

 


