
Regulamin konkursu „Logistycznie i ekonomicznie” 
 

I. Postanowienia ogólne. 

 
1. Regulamin konkursu „Logistycznie i ekonomicznie” jest zgodny z rozporządzeniem 

Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. zmieniającym rozporządzenie           

w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. 

2017 poz. 1580). 

2. Regulamin określa zasady przeprowadzenia konkursu „Logistycznie i ekonomicznie” 

zwanego dalej „Konkursem”, warunki uczestnictwa w nim oraz podstawowe obowiązki 

organizatorów i uczestników konkursu.  

3. Organizator udostępnia zainteresowanym szkołom Regulamin Konkursu. 

 

II. Cele Konkursu, założenia i organizatorzy. 

 

1. Celami Konkursu są: 

 popularyzacja rozgrywek intelektualnych wśród uczniów szkół podstawowych, 

 promowanie talentów i uzdolnionej młodzieży,  

 sprawdzenie się uczestników w rywalizacji z uczniami z innych szkół, 

 wdrażanie uczniów do samokształcenia i inwestowania w osobisty rozwój, 

 uaktywnienie uczniów w podnoszeniu swojej wiedzy i umiejętności w dziedzinie nauk 
wymagających logicznego myślenia, 

 budzenie i rozwijanie wśród uczniów zainteresowań logistyką, spedycją i ekonomią 

jako prężnie się rozwijającymi dziedzinami wiedzy  

   2. Konkurs ma zasięg powiatowy i jest dwustopniowy (etap I – eliminacje i etap II –   

rozgrywki finałowe). 

   3. Organizatorem Konkursu jest Technikum Nr 2 w Zespole Szkół Licealnych 

im. Bolesława Chrobrego w Leżajsku. 

   4. Siedzibą komitetu organizacyjnego Konkursu i miejscem odbywania konkursu  jest       

Zespół Szkół Licealnych im. Bolesława  Chrobrego, ul. M.C. Skłodowskiej 6, 37-300 

Leżajsk. 

 

III. Zasady uczestnictwa w Konkursie. 

 

1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas VII – VIII szkół podstawowych powiatu 

leżajskiego oraz powiatów sąsiednich. 

2. W Konkursie biorą udział trzyosobowe zespoły zgłoszone przez opiekuna, w tym 

co najmniej 2 uczniów w zespole musi uczęszczać do klasy ósmej szkoły podstawowej. 

3. W Konkursie może wziąć udział 20 zespołów, a o przyjęciu decyduje kolejność 

zgłoszeń. 

4. Szkoły, które wyrażają chęć uczestnictwa w konkursie proszone są o przesłanie 

wypełnionych formularzy zgłoszeniowych pocztą, faksem lub drogą elektroniczną 

na formularzu do sekretariatu Zespołu Szkół Licealnych im. Bolesława Chrobrego       

w Leżajsku.  

5. Zgłoszenia dokonuje nauczyciel - opiekun uczniów za zgodą Dyrektora szkoły 

podstawowej. Wymagana jest pisemna zgoda rodziców/opiekunów na udział dziecka    

w Konkursie. 



6. Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z: 

          a) akceptacją Regulaminu Konkursu, 

          b) potwierdzeniem, że uczestnik spełnia wszystkie warunki niezbędne do wzięcia          

udziału w Konkursie. 

 

  

IV. Zakres i zasady przeprowadzania Konkursu. 

 

1. Konkurs obejmuje wiedzę i umiejętności z zakresu przedmiotów: matematyka, fizyka, 

geografia, informatyka oraz wychowanie fizyczne (wiedza sportowa ) na poziomie 

dostosowanych do etapu edukacyjnego uczestników Konkursu. 

2. Forma Konkursu to gra zespołowa/quiz bądź zagadki intelektualne (etap I) oraz 

sprawdzenie umiejętności zespołów poprzez krótkie zadania praktyczne do wykonania, 

skonstruowane na bazie wyżej wymienionych przedmiotów. 

3. Pytania konkursowe będą konstruowane w oparciu o funkcjonowanie przedsiębiorstwa  

 i jego otoczenia. 

4.  Konkurs składa się z dwóch etapów: 

a) Etap pierwszy - eliminacje - w ramach którego drużyny otrzymują zadania konkursowe   

z przedmiotów określonych przez Organizatora, sprawdzające głównie logiczne myślenie, 

kojarzenie faktów i wyciąganie wniosków.  Zespoły mają limit czasu na odpowiedź. 

Do drugiego, finałowego etapu przechodzi  sześć najlepszych drużyn. W przypadku równej 

liczby punktów decyduje losowanie. 

b) Etap drugi praktyczny - finał - w ramach którego zespoły rozwiązują lub wykonują zadania 

praktyczne z zakresu określonego przez Organizatora w określonym limicie czasu.  

Zadania mają charakter: matematyczny, fizyczny, sprawnościowy, informatyczny bądź inny 

przygotowany przez Organizatora i mogą być poprzedzone pokazem ich poprawnego 

wykonania. Zwycięzcą Konkursu zostaje drużyna, która uzyska najwyższą liczbę punktów  

z drugiego etapu. W przypadku tej samej liczby punktów o wyższym miejscu decyduje 

szybszy czas poprawnego rozwiązania zadań. 

5. W okresie 1 miesiąca poprzedzającego Konkurs na stronie Konkursu zostanie 

przygotowany zestaw przykładowych pytań mający przygotować uczestników do zmagań. 

 

V. Komisja konkursowa i zasady oceniania i nagrody. 

 

1. W skład komisji konkursowej wchodzą nauczyciele Zespołu Szkół Licealnych  

w Leżajsku, powołani przez komitet organizacyjny Konkursu. 

2. Komisja Konkursowa podejmuje decyzje zwykłą większością głosów. W przypadku 

równej ilości głosów decydujący głos ma przewodniczący Komisji. 

3. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. 

4. Z rozstrzygnięcia Konkursu sporządza się protokół, który podpisują członkowie Komisji 

Konkursowej uczestniczący w posiedzeniu. 

 

   VI. Termin Konkursu, ogłoszenie wyników i nagrody. 

 

1. Konkurs odbędzie się w wyznaczonym przez Organizatora i podanym na formularzu 

zgłoszeniowym dniu, którym będzie data późniejsza niż terminy egzaminów 

ósmoklasisty. 

2. Oficjalne wyniki Konkursu zostaną ogłoszone w dniu przeprowadzania Konkursu, po 

eliminacjach oraz po finale. 

3. Wszystkie zespoły otrzymują pamiątkowe dyplomy. 



4. Członkowie III zwycięskich zespołów otrzymują preferencje przyjęcia w procesie 

rekrutacji do Zespołu Szkół Licealnych w Leżajsku/Technikum Nr 2  w klasach technik 

logistyk, technik spedytor lub technik ekonomista. 

5. Zespoły, które zajmą miejsca I – VI otrzymają bezpłatną 1-dniową wycieczkę 

dydaktyczno-rekreacyjną w terminie podanym przez Organizatora oraz nagrody  

rzeczowe. 

6. Organizator Konkursu skontaktuje się ze zwycięskimi zespołami i ich opiekunami, 

odnośnie terminu wycieczki, na którą zostaną zaproszeni również opiekunowie 

zespołów. 

7. Laureaci nie mogą żądać wymiany nagrody na inną. 

8. Laureaci nie mogą przenosić praw do uzyskania nagrody na osoby trzecie. 

9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości skontaktowania się ze 

zwycięzcami Konkursu i ich rezygnacją z odbioru nagród. 

 

VII. Pozostałe zasady Konkursu. 

 

1.Organizator może wykluczyć zespół z udziału w Konkursie w przypadku poważnego 

naruszenia przez uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu. 

2.Organizator może zakończyć przyjmowanie zgłoszeń do konkursu przed ogłoszoną datą  

w przypadku, gdy liczba zgłoszonych drużyn osiągnie 20. 

   3. Opiekun zespołu ma prawo zwrócić się do Organizatora Konkursu o wyjaśnienie zasad 

przeprowadzania i oceniania Konkursu. 


