
1 
 

 

 

 

 

 

KONKURS 
 

NOWY SĄCZ -  
NOWE TECHNOLOGIE 

2020 
 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

Regulamin 

§ 1 Organizator: 

• Fundacja Sądecka 

§ 2 Patronat medialny 

• Serwis sądeczanin.info 

• miesięcznik „Sądeczanin” 

§ 3 Cele konkursu 

• Propagowanie wśród dzieci młodzieży z Sądecczyzny zainteresowania 

nowymi technologiami oraz przedmiotami szkolnymi z zakresu nauk 

ścisłych 

• Rozwijanie kreatywności i umiejętności logicznego myślenia  

• Uświadamianie istoty wykorzystywania zaawansowanych rozwiązań 

technicznych w celu ułatwiania życia ludzi 

• Rozbudzanie postaw prospołecznych i etycznych w zakresie tworzenia 

i wykorzystania nowinek technologicznych  

• Wyróżnienie osób najbardziej kreatywnych i uzdolnionych technicznie 

oraz wybitnych w zakresie nauk technicznych 

§ 4 Adresaci konkursu: 

Uczestnikami konkursu mogą zostać uczniowie szkół podstawowych i uczniowie 

szkół średnich. Celuje w projektowanie i tworzenie nowych rozwiązań 

technicznych (roboty, maszyny, urządzenia, aplikacje, ect.). Kryteria dla każdej  

z grup wiekowych podane są w dalszej części regulaminu. Ponadto warunkiem 

uczestnictwa w konkursie jest bycie uczniem szkoły z terenu Nowego Sącza lub 

powiatu nowosądeckiego. Projekty mogą być realizowane w zespołach. Zespół 

może liczyć 1, 2 lub 3 osoby, przy ewentualnej pomocy opiekuna 

merytorycznego pracującego w szkole do której uczęszczają. 

§ 5 Kategorie konkursu: 

Konkurs jest prowadzony w kategoriach wiekowych: 

I) Szkoły podstawowe, klasy VI-VIII; 

II) Szkoły średnie; 
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§ 6 Warunki przystąpienia do konkursu: 

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wypełnienie formularza 

zgłoszeniowego (załącznik nr 1 do regulaminu) oraz jego dostarczenie do 

biura Fundacji Sądeckiej: ul. Barbackiego 57, 33-300 Nowy Sącz w terminie 

do 27 listopada 2020 r. 

§ 7 Zasady udziału w konkursie: 

Konkurs składa się z 3 etapów: 

I etap – quiz z zakresu tematycznego: nowe technologie / ogólne 

zagadnienia informatyczne. Quiz zostanie przeprowadzony dnia 4 grudnia 

2020 r. o godz. 14:00 na platformie interaktywnej Moodle. Każdy ze 

zgłoszonych uczestników otrzyma odpowiednio wcześniej link aktywacyjny. 

W quizie biorą udział wszyscy członkowie zespołów. Wynik zespołu będzie 

stanowić średnia arytmetyczna wyników poszczególnych jej członków. 

Wszyscy uczestnicy zostają zakwalifikowani do II etapu, ale tylko 10 

zespołów z najlepszym wynikiem będzie rywalizowało o zdobycie nagrody 

głównej. 

UWAGA: Dopuszcza się rezygnację zespołu z udziału w II etapie konkursu 

bez utraty prawa do zdobytej nagrody.  

II etap – nadsyłanie prac konkursowych. Tematy do wyboru: 

1) Opis własnej konstrukcji (fizyczny robot, urządzenie, aplikacja, program 

komputerowy) wraz z rysunkiem lub fotografią obrazującą dany obiekt. 

Opis powinien także posiadać dołączony schemat wykonany ołówkiem 

lub wygenerowany w programie komputerowym.  

2) „Zastosowanie nowoczesnej technologii w życiu codziennym w regionie”  

 

Praca musi zawierać od 2 do 5 stron A4 czcionka 12 New Times Roman  

i być wygenerowana w 2 formatach: doc lub rtf oraz pdf. 

W ocenie pracy będzie brana pod uwagę jakość i estetyka wykonania oraz 

przekaz merytoryczny związany z tematem pracy, a także kreatywność. 

Prace należy nadsyłać do dnia 7 grudnia 2020 r. do godziny 15:00 mailem na 

adres: p.bawolek@sadeczanin.info  

mailto:p.bawolek@sadeczanin.info
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Prace oceniane są głosami jury. 

Wszyscy uczestnicy zostają zakwalifikowani do III etapu, ale tylko 5 

zespołów z najlepszym wynikiem będzie rywalizowało o zdobycie nagrody 

głównej. 

UWAGA: Dopuszcza się rezygnację zespołu z udziału w II etapie konkursu 

bez utraty prawa do zdobytej nagrody.  

III etap – montaż filmów bądź prezentacji multimedialnych pokazujących 

zastosowanie przez zespół konstrukcji technologicznych prac konkursowych 

nadesłanych w etapie II. 

W ocenie pracy będą brane pod uwagę przekaz merytoryczny związany  

z tematem pracy, trafność przekazu wiedzy i  oryginalność. 

Filmy/prezentacje należy nadsyłać do dnia 8 grudnia 2020 r. do godziny 

15:00 na adres: p.bawolek@sadeczanin.info  

Filmy/prezentacje oceniane są głosami jury. 

Zdobywcą nagrody głównej zostaje zespół z najwyższą liczbą punktów. 

§ 8 Nagrody 

Nagrody w I etapie 

I.Miejsce – kategoria szkoły podstawowe – stypendium 300 zł 

I.Miejsce – kategoria szkoły średnie – stypendium 300 zł 

Nagrody w II etapie 

I.Miejsce – kategoria szkoły podstawowe – stypendium 300 zł 

I.Miejsce – kategoria szkoły średnie – stypendium 300 zł 

Nagrody Główne 

I.Miejsce – kategoria szkoły podstawowe – stypendium 1500 zł 

I.Miejsce – kategoria szkoły średnie – stypendium 1000 zł 

mailto:p.bawolek@sadeczanin.info
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§ 9 Przeniesienie części praw autorskich 

Uczestnicy prac przenoszą na Fundacją Sądecką prawo opublikowania prac 

konkursowych oraz filmów (na podstawie uzupełnionego załącznika nr 3 do 

regulaminu)/ prezentacji na stronie portalu www.sadeczanin.info  

§ 10 Harmonogram  

• do 27 listopada 2020 do godziny 15:00 - Przyjmowanie zgłoszeń do 

konkursu (poprzez formularze zgłoszeniowe) 

• do 2 grudnia 2020 – przesłanie uczestnikom linków aktywacyjnych do 

programu Moodle 

• 4 grudnia 2020, godz. 14:00 – quiz online na platformie Moodle 

• do 7 grudnia 2020, godz. 15:00 – nadsyłanie prac konkursowych do 

organizatora 

• do 8 grudnia 2020, godz. 15.00 – nadsyłanie filmów/prezentacji do 

organizatora 

• 9 grudnia 2020 – posiedzenie komisji konkursowej (jury) 

• 10 grudnia 2020 -  ogłoszenie wyników na platformie Moodle 

• 11 grudnia 2020 – odbiór nagród przez laureatów 

§ 11 Postanowienia końcowe 

• Osoba odpowiedzialna ze strony organizatora czuwająca nad 

prawidłowym przebiegiem konkursu – Przemysław Bawołek, kontakt: tel. 

(18) 475 16 30, mail: p.bawolek@sadeczanin.info  

• Informacje na temat konkursu na stronie www.sadeczanin.info  

• Organizator zastrzega sobie prawo do modyfikacji w kwestiach 

organizacyjnych powyższego regulaminu 

• Sprawy które nie są objęte regulaminem rozstrzyga organizator 

 

 

 

 

Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego 
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