
ŁÓDZKIE CENTRUM  DOSKONALENIANAUCZYCIELI 

I  KSZTAŁCENIAPRAKTYCZNEGO 

 

REGULAMIN 
 

III KONKURSU 

TWÓRCZOŚCI TECHNICZNEJ – MISTRZ TECHNIKI TO JA 
 

 
„...twórczość to proces prowadzący do nowego wytworu, który jest akceptowany jako użyteczny lub do 

przyjęcia dla pewnej grupy w pewnym okresie”.  

M.I. Stein  

 

„Nie powielaj schematów, wytaczaj nowe szlaki, bądź Twórcą swojej rzeczywistości.”  

N.N. 

 

I.  ORGANIZATOR 

 

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.  

Osoba odpowiedzialna za zorganizowanie i przeprowadzenie konkursu: Donata 

Andrzejczak, Anna Gnatkowska, współpraca: Grażyna Adamiec, Maria Stompel. 

 

II. ADRESAT KONKURSU   
 

Do udziału w Konkursie zapraszamy uczniów szkół podstawowych (klasy od IV do 

VI), gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych województwa łódzkiego.  

 

III. CELE KONKURSU  
 

1. Wyłonienie najbardziej oryginalnej i nowatorskiej myśli technicznej. 

2. Zachęcanie dzieci i młodzieży do rozwijania kreatywności w zakresie twórczego 

podejścia do rzeczywistości. 

3. Rozwijanie zainteresowań dotyczących rozwiązań technicznych i umiejętności 

manualno-motorycznych uczniów. 

4. Podniesienie poziomu kultury technicznej dzieci i młodzieży. 

5. Prezentacja twórczości technicznej uczniów szkół województwa łódzkiego.  

6. Promowanie szkół – inkubatorów postaw twórczych.  
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IV. PRZEDMIOT OCENY KONKURSOWEJ  
 

Przedmiotem oceny konkursowej są prace uczniów z zakresu twórczości technicznej 

w rozumieniu politechnicznym/mechanicznym czyli elementów współdziałających ze 

sobą (wyroby, konstrukcje, itp.) zgłoszone do Konkursu oraz sposób ich 

zaprezentowania.  

 

Ocenie podlegać będą:  

- innowacyjność pracy konkursowej,  

- walory użytkowe pracy konkursowej,  

- estetyka pracy,  

- sposób zaprezentowania pracy.  

 

Prace konkursowe muszą być wykonywane samodzielnie przez uczniów. W tworzenie 

pracy konkursowej oprócz uczniów mogą być zaangażowani wyłącznie nauczyciele jako 

osoby ukierunkowujące pracę. Niedozwolone jest współtworzenie pracy konkursowej 

przez inne osoby. Współpraca innych osób przy tworzeniu pracy konkursowej będzie 

skutkować dyskwalifikacją.  

 

Ze względu na różnicę wieku uczestników konkursu, ocena prac będzie odbywać się 

w trzech kategoriach wiekowych: szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły 

ponadgimnazjalne. 

 

V. STRUKTURA I PRZEBIEG KONKURSU  
 

Konkurs jest dwuetapowy 

I etap – szkolny,  

II etap– wojewódzki. 

 

I etap – Etap szkolny. 

Konkurs przeprowadzony jest przez Szkolną Komisję Konkursową powołaną przez 

Dyrektora szkoły. W Konkursie może wziąć udział każdy uczeń szkoły. Za organizację 

etapu szkolnego odpowiedzialny jest Dyrektor szkoły, który powołuje Szkolną Komisję 

Konkursową. Do zadań Komisji należy: 

- zapoznanie nauczycieli i uczniów z regulaminem Konkursu, 

- zachęcanie uczniów do wzięcia udziału w Konkursie,  

- przeprowadzenie Konkursu,  

- ocena prac konkursowych według kryteriów opisanych w punkcie IV regulaminu, 

- zgłoszenie trzech najlepszych prac do etapu wojewódzkiego Konkursu. 

 

II etap – wojewódzki. 

30 marca 2017 roku w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia 

Praktycznego w zorganizowana zostanie wystawa, podczas której autorzy zaprezentują 

prace zgłoszone do Konkursu. 

Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora Łódzkiego Centrum Doskonalenia 

Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego wyłoni laureatów według kryteriów opisanych 
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w punkcie IV regulaminu i wskaże zwycięzców. W Konkursie zostanie przyznana 

nagroda publiczności. 

Następnie odbędzie się Sesja Hot Work, której celem jest wypracowanie nowych 

rozwiązań/zastosowań technicznych dla prac zgłoszonych do etapu wojewódzkiego 

Konkursu. Podczas Sesji Hot Work finaliści będą pracować w3 osobowych losowo 

dobranych grupach zadaniowych (w każdej grupie powinien znaleźć się autor innej 

pracy). Efektem pracy grupy zadaniowej ma być nowe zastosowanie/pomysł 

techniczny dla połączonych trzech zaprezentowanych w pracach konkursowych 

innowacji (np. znaleźć wspólne zastosowanie techniczne dla makiety salonu 

fryzjerskiego, konstrukcji konewki i drona).  

Komisja Konkursowa oceni kreatywność i użyteczność nowych rozwiązań 

technicznych. 

 

VI. TERMINARZ KONKURSU  
 

Zgłoszenia do konkursu – do 1 marca 2017 roku (załącznik nr 1) 

Zgłoszenie prac konkursowych – do 24 marca 2017  roku (załącznik nr 2) 

I etap – szkolny – do 17 marca 2017 roku. 

II etap – wojewódzki – 30 mara 2017 roku.  

Ogłoszenie wyników konkursu – 30 marca 2017 roku.  

 

VII.   ZGŁASZANIE SZKÓŁ I UCZNIÓW DO KONKURSU  
 

KARTĘ ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA SZKOŁY W KONKURSIE (załącznik nr 1) 

należy przesłać do 1 marca 2017 roku. 

KARTĘ  ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA UCZNIÓW W KONKURSIE (załącznik nr 

2) do II-go etapu Wystawa prac i Finał, wraz z OŚWIADCZENIEM O WYRAŻENIU 

ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH  do 24 marca 2017 roku. 

KARTY ZGŁOSZENIA należy przesłać na adres e-mail donata.a@wp.pl lub faksem 

42 678 07 98. 

Prace konkursowe należy dostarczyć w dniu 30 marca 2017 roku do Łódzkiego 

Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego. Prace konkursowe – 

dostarczone eksponaty– powinny zostać oznaczone przymocowaną trwale etykietą 

zawierającą imię i nazwisko autora, nazwę szkoły oraz tytuł pracy. 

 

Prace konkursowe muszą być sporządzone z zachowaniem przepisów prawa 

autorskiego.  

 

Zgłoszenie prac na konkurs uważane będzie za uznanie warunków regulaminu, 

wyrażenie zgody na publikowanie danych osobowych zgodnie z ustawą 

z dnia28.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.Nr.133 poz. 883) 

 

Pełnoletni uczestnicy konkursu zobowiązani są do złożenia pisemnego oświadczenia, 

w którym wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych (w tym 

wykorzystanie wizerunku). W przypadku osób niepełnoletnich konieczne jest wyrażenie 

pisemnej zgody przez rodziców lub prawnych opiekunów. 
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Oświadczenia dotyczące danych osobowych uczestników zbierane są przez nauczyciela 

bądź instruktora zgłaszającego pracę na konkurs, który podpisuje i przesyła do 

organizatorów stosowne oświadczenie, mówiące o tym, że wyżej wymienione zgody 

znajdują się w jego posiadaniu. 

 

VIII.  MIEJSCE PRZEPROWADZENIA ELIMINACJI KONKURSOWYCH 

   Eliminacje szkolne – macierzysta szkoła uczestnika konkursu. 

Eliminacje wojewódzkie - Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia 

Praktycznego, ul. Kopcińskiego 29. 

 

IX. SPOSÓB I TERMIN OGŁOSZENIA WYNIKÓW  
 

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 30 marca 2017 roku w dniu Finału Konkursu. 

Wyniki konkursu będą podane do wiadomości uczestników podczas III etapu 

Konkursu oraz na tablicy ogłoszeń w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli 

i Kształcenia Praktycznego, ul. Kopcińskiego 29 (parter), umieszczone na oficjalnym 

profilu ŁCDNiKP na Facebook’u oraz stronie internetowej Łódzkiego Centrum 

Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego www.wckp.lodz.pl, w części 

poświęconej konkursom. 

 

X. NAGRODY  
 

Każdy finalista etapu wojewódzkiego otrzyma certyfikat potwierdzający kompetencje 

ukształtowane podczas przygotowania i prezentacji pracy konkursowej. Laureaci 

Konkursu zostaną uhonorowani dyplomami.  

 

W każdej z kategorii przyznane zostaną nagrody i wyróżnienia dla najlepszych prac. 

Organizatorzy dopuszczają możliwość nie przyznania nagród i wyróżnień w przypadku 

niespełnienia przez prace konkursowe kryteriów opisanych w punkcie 4 Regulaminu. 

 

XI. UWAGI KOŃCOWE  
 

1. O terminie i miejscu UROCZYSTEJ GALI PODSUMOWUJĄCEJ KONKURSY 

ŁCDNiKP szkoły zostaną powiadomione odrębnym pismem.  

2. Wyniki konkursu zatwierdzone przez Komisję Konkursową są ostateczne.  

3. Sprawy nie objęte zakresem niniejszego regulaminu rozstrzyga Dyrektor 

ŁCDNiKP po wcześniejszej konsultacji z Przewodniczącym Komisji 

Konkursowej.  

4. Każdy Uczestnik Konkursu jest zobowiązany do przestrzegania niniejszego 

Regulaminu.  

5. Prace konkursowe będą eksponowane w ŁCDNiKP do 16 czerwca 2017 roku. 

6. Prace konkursowe nie odebrane w ciągu 15 dni od zakończenia wystawy 

przechodzą na własność organizatorów i mogą zostać przekazane wybranym 

placówkom oświatowym lub opiekuńczym.  

7. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 
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XII.ZAŁĄCZNIKI  
 

Załącznik nr 1 - KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA SZKOŁY W KONKURSIE  

Załącznik nr 2 - KARTA  ZGŁOSZENIAUCZESTNICTWA UCZNIÓW W KONKURSIE 

Załącznik nr 3 - OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE 

DANYCH OSOBOWYCH 

 

 

Komisja Konkursowa  
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Załącznik nr 1  

 

 

 

.............................................        .......................................  
(pieczęć Szkoły)          (data)  

 

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli 

i Kształcenia Praktycznego  

ul. Kopcińskiego 29  

90 – 142 Łódź  

 
 

 

KOMISJA KONKURSOWA 

III KONKURSU TWÓRCZOŚCI TECHNICZNEJ 

- MISTRZ TECHNIKI TO JA  
 

KARTA ZGŁOSZENIA  

UCZESTNICTWA SZKOŁY W KONKURSIE  

 
 

1. Nazwa szkoły/placówki ............................................................................ 

2. Adres szkoły .........................................................................................  

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

3. Osoba do kontaktu w sprawie konkursu .........................................................., 

numer telefonu....................................., e - mail ...................................... 

 

 

 

……………………………………  
  Akceptacja Dyrektora  Szkoły 

             podpis i pieczęć 
 

 

 

 

 
KARTĘ ZGŁOSZENIA należy przesłać na adres e-mail donata.a@wp.pl lub faksem 42 678 07 98 do 01 marca 

2017 roku. Organizator konkursu - Donata Andrzejczak. 
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Załącznik nr 2 

 

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

(pieczęć Szkoły)          (data)  

 
 Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli  

 i Kształcenia Praktycznego  

 ul. Kopcińskiego 29  

 90 – 142 Łódź  

 
KOMISJA KONKURSOWA 

III KONKURSU TWÓRCZOŚCI TECHNICZNEJ 

- MISTRZ TECHNIKI TO JA  

KARTA  ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA UCZNIÓW W KONKURSIE 

 
 

W etapie szkolnym wzięło udział ............................uczniów. 

Szkolna Komisja Konkursowa zgłasza do kolejnego etapu Konkursu następujących autorów prac: 

 
LP. IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA TYTUŁ PRACY OPIEKUN 

1 
 

 

 
  

Krótka informacja o pracy konkursowej. Uwagi dotyczące przygotowania stoiska wystawowego. 

 

 

 

2 

 
  

Krótka informacja o pracy konkursowej. Uwagi dotyczące przygotowania stoiska wystawowego. 

 

 

3 

  
 

Krótka informacja o pracy konkursowej. Uwagi dotyczące przygotowania stoiska wystawowego. 

 

 

 

Wyrażam zgodę na wprowadzenie do bazy danych i przetwarzanie danych osobowych uczestników konkursu obecnie 

i w przyszłości przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego (zgodnie z przepisami ustawy 

z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych- Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926 z późniejszymi zmianami) w celach 

związanych z organizacją i dokumentowaniem Konkursu oraz publikacją nagrodzonych prac konkursowych na podstawie 

wcześniej uzyskanej zgody rodziców zgłoszonych uczniów.  
 

........................................................   .............................................. 
Imię i nazwisko przewodniczącego Szkolnej Komisji Konkursowej    Imię i nazwisko dyrektora szkoły 

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

                podpis        podpis i pieczęć 

 
 

 

 

KARTĘ ZGŁOSZENIA należy przesłać na adres e-mail donata.a@wp.pl lub faksem 42 678 07 98 do 24 marca 

2017 roku. Organizator konkursu - Donata Andrzejczak. 
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Załącznik nr 3 

 

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

(pieczęć Szkoły)          (data)  

 
 

 

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli  

i Kształcenia Praktycznego  

      ul. Kopcińskiego 29  

90 – 142 Łódź  

 
 

 

OŚWIADCZENIE  

O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych/mojego dziecka* (imię 

i nazwisko) …………………………………………………………………………………. 

zawartych w KARCIE ZGŁOSZENIA zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie 

danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn.zm. ) w celach związanych 

z organizacją i dokumentowaniem Konkursu Twórczości Technicznej – Mistrz Techniki to Ja 

oraz publikacją nagrodzonych prac konkursowych. 

 

 

…………………………………………..    ……………………………… 

             (miejscowość, data)    (podpis uczestnika/rodzica/opiekuna)* 

 

 
*Niepotrzebne skreślić 


