Regulamin
"ŁAZIKOMANIA - 2015"
I Ogólnopolski Konkurs Konstrukcyjny

Organizator:
ZHP Hufiec Hrubieszów Chorągiew w ramach projektu "Księżyc na wyciągnięcie ręki czyli
pojazdem po księżycu".
Adresat:
Konkurs jest konkursem otwartym, biorą w nim udział zespoły 2-3 osobowe bez ograniczeń
wiekowych.
Każdy zespół zostanie zakwalifikowany do odpowiedniej kategorii .
Kryterium kwalifikacyjnym do kategorii jest średnia wiekowa zespołu.
Zaokrąglanie średniej odbywa sie zgodnie z podstawowymi zasadami matematyki.
Kategorie:
a) Średnia wieku zespołu 1-12 lat.
b) Średnia wieku zespołu 13-20 lat.
c) Średnia wieku zespołu +21 lat.
Cel:
Kształtowanie wyobraźni przestrzennej opartej o tematy mechaniczne.
Integracja w różno wiekowym zespole oparta o realizacje określonego zadania.
Zapoznanie z konstrukcjami Mieczysława Grzegorza Bekkera.
Szukanie własnych rozwiązań konstrukcyjnych.
Przedmiot oceny konkursowej:
Zadaniem konkursu jest wykonanie w dowolnej technice, formie konstrukcji łazika.
Łazki nie musi się poruszać.
Komisja będzie oceniać niestandardowość, pomysłowość, estetykę oraz pracochłonność
wykonanej pracy.
Terminarz konkursu:
Ogłoszenie konkursu i opublikowanie regulaminu i karty zgłoszeń 15.V.2015r.
Czas trwania od 15.V.2015r. do 30.VI.2015r.
Przekazanie konstrukcji i kart zgłoszeń do Zespołu Szkół w Strzyżowie 29 VI 2015 w godz.

11.00 – 13.00
Prace komisji oceniającej
Opublikowanie listy zwycięzców do 23 lipca 2015 roku.
Wręczenie nagród 19 września 2015 w Hrubieszowie podczas spotkania z grupą Legendary
Rover Team.
Zgłoszenia projektów do konkursu:
Zgłoszenie udziału w konkursie odbywa się w Zespole Szkół w Strzyżowie
29 czerwca 2015 roku w godzinach od 11.00 – 13.00 , poprzez przekazanie konstrukcji łazika z
wypełnioną kartą zgłoszenia.
Kartę zgłoszenia można pobrać ze strony www.bekker.wolit.pl www.hrubieszow.zhp.pl
Nagrody:
Decyzje o przyznawaniu nagród podejmuje komisja po zapoznaniu sie z pracami konkursowymi.
Uwagi konkursowe:
Decyzje komisji konkursowej są ostateczne.
Przekazane prace przechodzą na własność organizatora.
Każdy uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Karta zgłoszenia do I konkursu konstrukcyjnego „ŁAZIKOMANIA - 2015”

Nazwa zespołu konstrukcyjnego

Skład zespołu - nazwisko, imię, data urodzenia, każdego członka zespołu,
kontakt z szefem zespołu (telefon, adres mailowy) – należy podać wszystkie wymienione dane.

Biorąc udział w konkursie akceptuję warunki regulaminu.
Podpisy członków zespołu:

