
 

Szkoła Techniczna BZDZ w Chojnicach 
 
 

 

ul. Kościerska 10, 89-600 Chojnice  882 616 197  chojnice@bzdz.pl 

 REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO  

„LOGISTYK (W MUNDURZE) – ZAWÓD XXI WIEKU” 

 

Regulamin określa cele, zasady i warunki uczestnictwa w konkursie plastycznym „Logistyk (w mundurze) – 

zawód XXI wieku” skierowanym do uczniów klas VIII szkół podstawowych.  

  

ORGANIZATOR KONKURSU 

Organizatorem konkursu jest Szkoła Techniczna Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego  

w Chojnicach przy ul. Kościerskiej 10. 

 

CEL KONKURSU 

Celem konkursu jest rozpowszechnianie wiedzy w zakresie logistyki, propagowanie pozytywnego wizerunku  

służb mundurowych oraz rozwijanie aktywności twórczej młodzieży. 

 

WARUNKI OGÓLNE KONKURSU 

1. Konkurs polega na przygotowaniu pracy plastycznej nt. „Logistyk (w mundurze) – zawód XXI wieku”. 

Format i technika: dowolne. 

2. Dyrektor Szkoły Technicznej BZDZ w Chojnicach powołuje 3-osobową komisję konkursową, w skład której 

wchodzą przedstawiciele grona pedagogicznego oraz społeczności uczniowskiej. 

 

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE  

1. Konkurs organizowany jest dla uczniów klas VIII szkół podstawowych (kandydatów do szkół 

ponadpodstawowych). 

2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie wyraźnego zdjęcia pracy plastycznej wraz  

z podpisaną zgodą i oświadczeniem do dnia 05 maja 2020 roku na adres e-mail: chojnice@bzdz.pl  

Oryginał pracy należy dostarczyć do siedziby Szkoły Technicznej BZDZ w Chojnicach do dnia 31 sierpnia 

2020 roku. 
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NAGRODA DLA ZWYCIĘZCY KONKURSU 

1. Zwycięzcą konkursu zostanie osoba, który otrzyma największą liczbę punktów. 

2. Ogłoszenie wyników nastąpi 8 maja 2020 roku poprzez zamieszczenie na fb oraz stronie internetowej 

Szkoły Technicznej BZDZ w Chojnicach. 

3. Nagrodą dla zwycięzcy jest zapewnienie miejsca w szeregach Szkoły Technicznej BZDZ w Chojnicach, 

jednakże konieczne jest spełnienie warunków regulaminu rekrutacji do Szkoły Technicznej BZDZ w 

Chojnicach (czyli zwycięzca stanie się uczniem Szkoły Technicznej BZDZ w Chojnicach z dniem 01.09.2020 

roku pod warunkiem spełnienia powyższych wymagań). 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Wszelkie decyzje komisji konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.  

2. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania imion, nazwisk, zdjęć i informacji o uczestnikach 

konkursu w materiałach promocyjnych i reklamowych Szkoły Technicznej BZDZ w Chojnicach, w tym także 

na stronie internetowej i fb szkoły. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy ogólnie 

obowiązującego prawa.  

  

 


