
 
  

 Ważną rzeczą jest nie przestać pytać.  

Ciekawość ma swój powód do istnienia. Nigdy nie trać świętej ciekawości.  

                                                             Albert Einstein 

 

SZKOŁA PODSTAWOWA 

 IM. BŁOGOSŁAWIONEGO KS. JÓZEFA STANKA. 

W ŁAPSZACH NIŻNYCH  

ZAPRASZA   

DO UDZIAŁU W V EDYCJI KONKURSU „MAŁY INŻYNIER” 

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 

W ROKU SZKOLNYM 2021/2022 

 

REGULAMIN KONKURSU: 
 

1. Konkurs „Mały inżynier” organizowany jest przez Szkołę Podstawową im. 

Błogosławionego Ks. Józefa Stanka w Łapszach Niżnych, zwanej dalej Organizatorem 

Konkursu.  

2. Honorowy patronat nad konkursem objęli: 

 Wójt Gminy Łapsze Niżne 

 Prezes Zespołu Elektrowni Wodnych Niedzica S.A. 

3. Konkurs adresowany jest do uczniów i nauczycieli szkół podstawowych. 

4. Cele konkursu: 

 wykorzystanie wiedzy i umiejętności w rozwiązywaniu zadań z życia codziennego, 

 stworzenie uczniom możliwości sprawdzenia się w rywalizacji z innymi uczniami 

zgodnej z zasadami „fair-play”, 

 popularyzacja nauki wśród uczniów, 

 rozbudzanie ciekawości poznawczej i twórczego działania uczniów. 

5. Organizacja konkursu: 

a) Konkurs przeprowadza i organizuje Szkoła Podstawowa im. Błogosławionego Ks. 

Józefa Stanka w Łapszach Niżnych.  

b) Każda szkoła deleguje do konkursu jeden dwuosobowy zespół uczniów i zgłasza go 

pisemnie - zał.1. (pocztą e-mail lub faksem) do 6 czerwca br. do Organizatora 

Konkursu.  

c) Konkurs odbędzie się – 10 czerwca 2022r o godz. 9.00 w SP w Łapszach Niżnych. 

Ta część konkursu składać będzie się z części teoretycznej trwającej 60min., w której 

zespoły uczniów wspólnie rozwiązują zadania teoretyczne oraz z części praktycznej, 

w której zespoły uczniów  pracować będą nad zadaniami praktycznymi. 

d) Prace uczniów w części teoretycznej i praktycznej ocenia powołana przez 

Organizatora Konkursu Komisja Konkursowa.  

e) Punkty przydzielane są dla całego zespołu uczniowskiego danej szkoły.  



f) Podczas rozwiązywania zadań na każdym etapie konkursu uczestnicy nie mogą 

korzystać z tablic, podręczników, książek, kalkulatorów oraz wszelkich środków 

łączności np. telefonów komórkowych.  

g) Wyniki i podsumowanie konkursu odbędzie się po zakończeniu obu części konkursu w 

tym samym dniu tj. 10 czerwca 2022 roku w SP w Łapszach Niżnych. 

h) Zwycięzcą konkursu zostanie drużyna, która uzyska największą liczbę  punktów. 

i) Nad  prawidłowym przebiegiem  konkursu czuwać będzie Komisja Konkursowa.                             

j) Nagrody ufundowane zostaną przez: 

I m-ce - Prezes Zespołu Elektrowni Wodnych Niedzica S.A 

   II m-ce - Wójt Gminy Łapsze Niżne 

III m-ce - Szkoła Podstawowa im. Błogosławionego Ks. Józefa Stanka w Łapszach 

Niżnych 

Dla wszystkich uczestników przygotowane zostaną ciekawe nagrody-niespodzianki i 

dyplomy. 

k) Informacja o przebiegu konkursu wraz z dokumentacją fotograficzną zostanie 

zamieszczona m.in. na stronie szkoły i gminy okolicznych portalach informacyjnych. 

Uczestnicy muszą posiadać podpisane przez rodziców lub prawnych opiekunów 

odpowiednie zgody na udział w konkursie i przetwarzanie danych osobowych oraz 

publikację wizerunku – zał. 2.   

6. Zakres wiedzy i umiejętności wymaganych w konkursie: 

Zadania konkursowe oparte będą na treściach podstawy programowej dla uczniów 

szkół podstawowych ze szczególnym podkreśleniem wykorzystania tej wiedzy w 

praktyce i życiu codziennym. 

7. Harmonogram konkursu: 

a) do 6 czerwca 2022 Dyrektor Szkoły przesyła formularz zgłoszeniowy z 

wytypowanym zespołem uczniów (zał. 1) do Organizatora Konkursu za 

pośrednictwem Internetu na adres e-mail lub faxem na adres szkoły.  

b) 10 czerwca 2022 odbywa się konkurs w SP w Łapszach Niżnych. 

c) W tym samym dniu ma miejsce ogłoszenie i podsumowanie konkursu.  

d) Wszelkie zapytania należy kierować do Organizatora Konkursu. 

9. Regulamin konkursu znajduje się na stronie szkoły - Organizatora Konkursu.  

10. Załączniki: 

o zał. 1 - wzór karty zgłoszenia szkoły do konkursu  

o zał. 2 - zgoda na udział w konkursie i przetwarzanie danych osobowych oraz 

publikację wizerunku  

11. Adres  Organizatora Konkursu:  

 

Szkoła Podstawowa  

im. Błogosławionego Ks. Józefa Stanka w Łapszach Niżnych 

ul. Długa 12; 34 – 442 Łapsze Niżne 

e-mail: sp@lapszenizne.pl 

tel/fax: (18) 26 59 341 

strona internetowa: splapszenizne.pl 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:splapszenizne@gmail.com
http://www.gim1.rabawyzna.pl/
http://www.gim1.rabawyzna.pl/


Załącznik 1 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

V EDYCJI KONKURSU „MAŁY INŻYNIER” 

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 

W ROKU SZKOLNYM 2021/2022 
 

 

 

 

 

Pełna nazwa szkoły: 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

Adres szkoły: 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

 

Tel. /fax/e–mail: ....................................................................................................................... 

 

Zgłaszam udział szkoły  

 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

do V edycji Konkursu „Mały inżynier” dla uczniów szkół podstawowych w roku szkolnym 

2021/2022 

 

 

 

 

 

 

...............................dnia ...............2022r            .................................................... 

            

               pieczątka i podpis Dyrektora Szkoły 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik 2 

 

Oświadczenie rodziców (opiekunów prawnych)  

uczniów biorących udział w konkursie „Mały inżynier” 

dla uczniów szkół podstawowych w roku szkolnym 2021/2022 

 

 
 

Wyrażam zgodę na umieszczanie i rozpowszechnianie przez Administratora – Szkoła 

Podstawowa im. Błogosławionego Ks. Józefa Stanka w Łapszach Niżnych, ul. Długa 12, 34 – 

442 Łapsze Niżne – zdjęć i materiałów audiowizualnych zawierających wizerunek mojego 

dziecka, na polach eksploatacji obejmujących: 

 

1) utrwalanie i zwielokrotnianie techniką zapisu magnetycznego oraz cyfrową, 

2) wprowadzanie do pamięci komputera i sieci informatycznych, 

3) rozpowszechnianie wizerunku – wyświetlanie, odtwarzanie, a także publiczne udostępnianie 

w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie 

wybranym, w tym poprzez systemy informatyczne – na stronie www, w social mediach na 

profilach administrowanych przez Administratora. 

 

Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że wizerunek mojego dziecka będzie wykorzystywany 

tylko i wyłącznie w celu promocji i potrzeb funkcjonowania Administratora. 

Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa 

na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przez jej 

wycofaniem. 

Oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y o przysługującym mi prawie dostępu do moich 

danych osobowych oraz danych osobowych mojego dziecka, w tym uzyskania ich kopii oraz 

ich poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych do 

innego Administratora oraz wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania. 

 

 

……………………………………………….. 

(miejscowość, data, podpis) 

 

 

 
 

 

 


