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Strona 1

REGULAMIN KONKURSU CHEMICZNEGO "POCZUJ CHEMIĘ DO CHEMII"
Postanowienia ogólne

Uczestnictwo w konkursie
1. Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne i nieodpłatne.
2. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie gimnazjum z terenu powiatu żnińskiego.

5. Konkurs zostanie przeprowadzony przy minimalnej liczbie 10 uczestników.

Przebieg konkursu

3. Na konkurs należy przynieść ze sobą kalkulator prosty.

Nagrody

1. Inicjatorem, pomysłodawcą i organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Ekonomiczno - 
Handlowych w Żninie.
2. Konkurs odbywa się w ramach realizacji zadań grantu oświatowego przyznanego przez 
Starostwo Powiatowe w Żninie.

3. Przystąpienie do konkursu wiąże się z wcześniejszą rejestracją za pomocą formularza 
zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej szkoły: www.zseh.znin.pl, 
zeskanowaniem go i odesłaniem mailowo na adres szkoły: (zseh@znin.pl) lub 
dostarczeniem osobiście w sekretariacie Zespołu Szkół Ekonomiczno - Handlowych w 
Żninie (ul. Śniadeckich 18) najpóźniej do 16.11.2016r. do godz. 14.00.
4. Organizator ma prawo do odrzucenia formularza zgłoszeniowego, w szczególności w 
przypadku nadesłania przez uczestnika zgłoszenia z podaniem niepełnych lub 
nieprawdziwych danych. Uczestnik, którego formularz zgłoszeniowy został odrzucony, nie 
bierze udziału w konkursie.

1. Konkurs zostanie przeprowadzony w dniu 19.11.2016. (sobota) o godz 10.15 w Zespole 
Szkół Ekonomiczno - Handlowych w Żninie i potrwa 45 minut.
2. Uczestnicy proszeni są o przybycie na miejsce o godz. 10.00 i podpisanie listy obecności 
w sali nr 2.

4. Test konkursowy składa się z 30 pytań zamkniętych i jednego pytania otwartego, w 
którym trzeba będzie wykazać się znajomością zapisywania równań reakcji w sposób 
cząsteczkowy i jonowy.
5. Zakres tematyczny konkursu obejmuje zagadnienia objęte podstawą programową 
kształcenia ogólnego z chemii dla szkół gimnazjalnych oraz zagadnienia związane z życiem i 
osiągnięciami naukowymi Marii Skłodowskiej - Curie.

1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu konkursu, a przy dużej liczbie uczestników 
najpóźniej w dniu 25.11.2016r.
2. Nagrodzeni zostaną uczestnicy, którzy zajmą I, II oraz III miejsce, zdobywając największą 
ilość punktów.
3. W razie zdobycia przez uczestników zajmujących najwyższe lokaty jednakowej ilości 
punktów, organizator przewiduje dogrywkę w dniu konkursu lub w innym, wyznaczonym 
terminie, o którym zostaną powiadomieni uczestnicy telefonicznie.
4. Nagrodą główną w konkursie jest tablet. Nagrody rzeczowe nie podlegają wymianie na 
gotówkę.
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