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Szanowni Państwo 
 

Dyrektorzy  

  Szkół Podstawowych  

 

Dyrekcja i nauczyciele Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 im. Jana Pawła II w Dębicy mają zaszczyt 

zaprosić młodzież Państwa Szkoły do wzięcia udziału w XII Akademii Technicznej „Techniki Dawne 

i Niedawne”. 
 

Przesyłamy Państwu regulamin konkursu i kartę uczestnictwa. 

 

Regulamin XII Akademii Technicznej „Techniki Dawne i Niedawne” 
 

 

1. Turniej organizowany jest przez Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. Jana Pawła II w Dębicy oraz 

Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół ZSZ Nr 1 „SZANSA” . 

2. Patronat nad turniejem objęli: Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół ZSZ Nr 1 w Dębicy 

„SZANSA” oraz Dyrekcja ZSZ Nr 1 im. Jana Pawła II w Dębicy.  

3. Sponsorzy: Ventor sp. z o.o., TABOR, Drukarnia Milenium, PROGRAFIX Sp. z o.o., PHU MATEO, 

PIEKARNIA A. Ciszek, Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół ZSZ Nr 1 „SZANSA” oraz Dyrekcja 

ZSZ Nr 1 im. Jana Pawła II w Dębicy. 

4. Turniej odbędzie się 4 grudnia 2019 roku na terenie Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1  

im. Jana Pawła II w Dębicy, ul. Rzeszowska 78, 39-200 Dębica w godzinach od 900 do 1100. 

5. Udział w Akademii mogą wziąć uczniowie klas VII i VIII szkoły podstawowej. O zakwalifikowaniu do 

turnieju decyduje kolejność zgłoszeń. Ilość miejsc ograniczona (15 miejsc)! 

6.  Zgłoszenia udziału do 25 listopada 2019 r. wg załączonego formularza- karta zgłoszenia - załącznik nr 1, 

fax. 14 69 69 281 lub w sekretariacie szkoły. Prosimy jednocześnie o wypełnienie i dostarczenie załącznika 

nr 2 (zgoda na wykorzystanie wizerunku i danych osobowych). 

7.  Szkoły typują do Turnieju drużyny 10-cio osobowe i 1 nauczyciela opiekuna.  

8. Przyjazd uczestników i opiekunów na Akademię odbywa się na koszt własny. 



9. Turniej obejmuje następujące konkurencje: 

I – KONKURSY MANUALNE  

1. Konkurs umiejętności manualnych z zakresu modelowanie przestrzenne na manekinie –

Ornament sukni wieczorowej - 1 uczestnik, 

2. Konkurs architektoniczno-budowlany Zostań konstruktorem –ZABAWA MUROWANA – 

1 uczestnik  

3. Konkurs umiejętności manualnych z zakresu techniki - montaż prostych konstrukcji  -

1 uczestnik,  

4. Konkurs umiejętności manualnych z zakresu techniki mechatronicznej - Układanie elementów 

manipulatorem na czas - 1 uczestnik,  

5. Konkurs umiejętności manualnych z zakresu grafiki - Projekt graficzny kubka - 1 uczestnik, 

6. Konkurs umiejętności manualnych z zakresu malowanie na sztalugach – Wykonanie 

plastycznego obrazu MECHANIK W PERSPEKTYWIE- 1 uczestnik, 

II - KONKURS FOTOGRAFICZNY na zdjęcie „NIE TYLKO MURY SZKOŁY” kształcący 

umiejętności fotograficzne (m.in. makrofotografia) i graficzne – wykonywanie fotografii obiektów 

znajdujących się na terenie Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 im. Jana Pawła II w Dębicy (np. 

Internat, stadion, dziedziniec wewnętrzny szkoły), jak również elementy krajobrazu wokół szkoły 

wraz z opracowaniem artystycznym zdjęcia w dowolnym programie graficznym – 1 zdjęcie 

w formie elektronicznej przyniesione na Akademię Techniczną, zdjęcie zostanie wydrukowane 

i ocenione podczas Akademii; 

III - KONKURS SPRAWNOŚCIOWY na torze przeszkód z zachowaniem zasad BHP „Sport 

i zdrowie ważna sprawa, więc korzystaj z tego prawa” - 3 uczestników. 

10. W konkursie sprawnościowym obowiązuje strój sportowy oraz obuwie sportowe.  

11. Konkurencje rozgrywane będą równolegle. Czas przewidywany na poszczególne konkurencje ok. 60 

minut.  

12. Poszczególne konkurencje będą oceniane i punktowane przez komisje w skład, których wejdą 

przedstawiciele Sponsorów i Organizatorów.  

13. W każdej konkurencji nagradzane będą trzy pierwsze miejsca (nagrody indywidualne dla uczestników). 

14. Konkurencje będą punktowane. Wygrywa szkoła, której drużyna zdobędzie największą ilość punktów. 

Trzy pierwsze szkoły, które zdobędą największą liczbę punktów otrzymają nagrody, a wszystkie szkoły 

biorące udział w konkursach otrzymają dyplomy. 

15. Dodatkowe informacje można uzyskać w sekretariacie szkoły. 

16. Regulamin konkursu znajduje się także na stronie internetowej szkoły: http://www.mechanikdebica.edu.pl  

         

 

           Z poważaniem  

                     Bożena Zielińska  

 
 

                                                                                                                                     Dyrektor ZSZ Nr 1 

                                                                                                                                                           im. Jana Pawła II w Dębicy 

http://www.mechanikdebica.edu.pl/

