
 

REGULAMIN KONKURSU  

„Lotnictwo to moja pasja” 
 

§1. Postanowienia ogólne 
 

1. Organizatorem konkursu " Lotnictwo to moja pasja ", zwanego dalej „Konkursem”, 
jest Zespół Szkół nr 3 im. Tadeusza Rylskiego z siedzibą przy ul. Warszawskiej 20, 35-
205 Rzeszów, zwany dalej „Organizatorem”.  

2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem 
(zwanym dalej „Regulaminem”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami 
prawa.  

3. Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej 
Organizatora (https://zs3.rzeszow.pl/)  

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem Konkursu rozstrzyga 
Organizator. 

5. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.  
6. Celem Konkursu jest popularyzacja lotnictwa oraz zachęcenie młodzieży do rozwijania 

zainteresowań w tym kierunku.  
 

 

§2. Organizacja konkursu 

1. Konkurs składa się z dwóch etapów: teoretycznego i praktycznego. Zakres materiału do 
obydwu etapów znajduje się w załącznikach: 1 i 2 dołączonych do Regulaminu. Zawiera 
on treści szeroko rozumianego lotnictwa. 

2. Konkurs organizowany jest w formie stacjonarnej w Zespole Szkół nr 3 im. Tadeusza 
Rylskiego w Rzeszowie w dniu 13.04.2023 r.  o godzinie 9:00.  

3. Rozstrzygnięcie Konkursu odbędzie się w dniu 13.04.2023 r.  
4. Organizator nie zapewnia transportu oraz nie bierze odpowiedzialności za szkody 

powstałe w jego trakcie.  
5. Konkurs odbędzie się w pełnych warunkach sanitarnych.  
6. Organizator nie zapewnia środków ochrony indywidualnej.   

 

 
§3. Warunki uczestnictwa 

 
1. Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem 

oraz jego załącznikami. Uczestnik poprzez akceptację warunków Regulaminu 
zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień oraz potwierdza, iż spełnia 
wszystkie wymogi, które uprawniają go do uczestnictwa w Konkursie. 



2. Uczestnikiem Konkursu może być uczeń szkoły ponadpodstawowej, który zgłosi się do 
udziału, rejestrując się przez dedykowaną stronę do zapisów wskazaną przez 
Organizatora. Przy zapisie Uczestnik musi wskazać Nauczyciela Opiekuna.  

3. Formularz do zgłoszeń znajduje się pod linkiem: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeFBO73RHf1zjvWrZjXQ5S-
rRKrxZVtSWL9xh6BJbTr9cWINA/viewform?usp=pp_url  

4. Nauczycielem Opiekunem, zwanym dalej „Opiekunem”, może być tylko i wyłącznie 
nauczyciel szkoły, do której uczęszcza zapisujący się Uczestnik.  

5. Uczestnik zobowiązany jest przed dokonaniem zgłoszenia zapoznać się lub jeśli jest 
osobą niepełnoletnią, swoich Rodziców/Opiekunów Prawnych z niniejszym 
Regulaminem oraz Klauzulą Informacyjną dotyczącą przetwarzania danych 
osobowych, która stanowi Załącznik nr 3 Regulaminu.  

6. Przyjmowanie zgłoszeń do Konkursu trwa do dnia 28.02.2023 r.   
7. Liczba miejsc w Konkursie jest ograniczona. Minimalna liczba uczestników w 

Konkursie, aby mógł się odbyć, wynosi 20, a maksymalna 40 osób. Decyduje 
kolejność zgłoszeń.  

8. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu, jeżeli w wyznaczonym 
terminie nie zgłosi się minimalna liczba uczestników.  

9. Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia do Konkursu Organizator przesyła z adresu e-mail 
kndrunway@gmail.com. 

 
§6. Jury Konkursowe 

 
1. W skład Jury Konkursowego, zwanego dalej „Jury”, oceniającego Uczestników 

podczas Konkursu wchodzą: przedstawiciel uczelni wyższej, nauczyciel oddelegowany 
przez dyrektora ZS3 oraz trzech nauczycieli wybranych losowo ze szkół biorących 
udział w Konkursie.  

2. Decyzje Jury są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. 


