
Konkurs na wykonanie elementów zgodnie                 

z rysunkiem technicznym metodami obróbki ręcznej 

 

REGULAMIN 

 

§ 1 

Organizator 

Organizatorem konkursu jest Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wodzisławiu 

Śląskim we współpracy z Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego   w 

Wodzisławiu Śl. 

§ 2 

Cel konkursu 

Celem konkursu jest wykonanie elementu zgodnie z rysunkiem technicznym. 

1. Element będzie wykonywany z kątownika 30x30x3 o długości 100mm. 

2. Należy przenieść wymiary z rysunku technicznego na obrabiany półfabrykat. 

3. Do cięcia metalu należy użyć piłki do metalu 

4. Ostre krawędzie należy spiłować pilnikiem (zdzierakiem). 

5. Otwory cylindryczne powinny zostać wykonane na wiertarce słupowej. 

6. Przy planowaniu procesu wykonania należy wziąć pod uwagę dostępne narzędzia oraz 

sposób mocowania przedmiotu obrabianego. 

7. Obróbka na wiertarce wykonana będzie pod nadzorem nauczyciela 

8. W przypadku nieprawidłowego zamocowania wiertła lub przedmiotu obrabianego                        

w imadle maszynowym nauczyciel może nie dopuścić do wykonywania tej czynności. 



9. W celu obróbki kształtowej otworu należy zastosować pilniki iglaki. 

10. Wszystkie czynności należy wykonywać zgodnie z zasadami BHP oraz ergonomii pracy. 

11. Na realizację zadania uczestnik konkursu będzie miał czas 100 minut. 

§ 3 

Narzędzia 

Narzędzia jakie będą potrzebne do wykonania elementu w konkursie: 

 Piłka do metalu 6 szt. (+ brzeszczoty każdo razowo nowy dla każdego uczestnika) 

 Pilniki płaskie zdzieraki 6 szt. 

 Pilniki iglaki 6 kompletów 

 Wiertło Ø8 szt. 

 Wzornik promieni 3 szt. 

 Rysik traserski 6 szt. 

 Cyrkiel warsztatowy 

 Przymiar kreskowy 6 szt. 

 Kątownik bez stopki 6 szt. 

 Suwmiarka z podziałką noniusza 0,05 mm 6 szt. 

 

§ 4 

Warunki uczestnictwa 

 

1. Konkurs jest skierowany do uczniów szkół ponadpodstawowych i słuchaczy szkół dla 

dorosłych z terenu powiatu wodzisławskiego którzy ukończyli 18 lat. 

2. Nie są akceptowane prace zbiorowe. 

3. Uczestnicy powinni się zgłosić w wyznaczonym terminie odpowiednio ubrani w strój 

roboczy.  



 

 

§ 5 

Warunki oceny 

Ocenie podlegać będzie: 

1. Umiejętności zachowania wymiarów zgodnie z rysunkiem technicznym. 

2. Umiejętności planowania czynności 

3. Umiejętność korzystania z wiertarki słupowej. 

4. Przestrzeganie ergonomii pracy na swoim stanowisku. 

5. Walory estetyczne wykonanego elementu. 

 

§ 6 

Przebieg konkursu 

1. Szkoły biorące udział  konkursie typują po sześciu uczniów / słuchaczy z danej 

kwalifikacji. 

2. Komisja konkursowa oceni prace zgodnie z kryteriami i wyłoni zwycięzców. 

§ 7 

Patronat i nagroda 

Patronat nad konkursem objęli Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości 

w Katowicach oraz Cech Rzemieślników i Innych Przedsiębiorców w Wodzisławiu Śląskim.  

Laureaci trzech pierwszych miejsc otrzymają atrakcyjne nagrody. 

 

§ 8 

Komisja konkursowa 



W skład komisji konkursowej wchodzą przedstawiciele PODN oraz wybrani nauczyciele ze szkół 

organizujących konkurs. 

 

 

§ 9 

Terminarz 

 Zgłoszenia uczestników należy dokonać do 14 lutego 2020r. na adres mailowy: 

abielec1984@gmail.com. 

 Konkurs odbędzie się w okresie II-IV 2020r. O dokładnym terminie Organizator poinformuje  

uczestników konkursu.  

 Ocena prac i wyniki konkursu do 30 kwietnia 2020 r. 

 Dodatkowych informacji o konkursie udziela Pan Adam Bielec (PCKZiU Wodzisław Śl.) 

§ 10 

Postanowienia końcowe 

1. Uczestnik Konkursu, poprzez udział w nim, wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie 

przez Organizatora zgłoszonej pracy z poszanowaniem autorskich praw osobistych  na cele 

związane z organizacją, przebiegiem, promocją Konkursu lub w innych sytuacjach 

wynikających z postanowień statutowych PODN (zał. 2). 

2. Administratorem danych osobowych udostępnionych w ramach Konkursu jest PODN                               

w Wodzisławiu Śląskim , Os.1 Maja 16 A. 

3. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do: 

a. zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych                           

lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie konkursu. 

b. odstąpienia od organizowania konkursu bez podania przyczyny, 

c. nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku zbyt małej liczby przekazanych prac, 

d. rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami regulaminu. 



  

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK 1 

 

 

KARTA UCZESTNIKA 

 

1 Nazwisko ucznia  

2 Imię ucznia  

3 Klasa  

4 
Pełna nazwa szkoły 

 

 

5 
Adres szkoły 

 

 

6 Gmina  

7 Nr tel. szkoły  

8 

Imię i nazwisko nauczyciela 

przygotowującego ucznia do 

konkursu 

 

9 Nr tel. nauczyciela  

 

 

 

data i podpis i pieczątka dyrektora szkoły 

 

…………………………………………………………… 

 

ZAŁĄCZNIK 2 

 



Klauzula zgody 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka ……………………………………………………  

w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu. 

Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały 

zebrane. 

 

Nazwisko, imię rodzica/opiekuna prawnego uczestnika ………………………………………………………. 

 

Klauzula informacyjna 

Organizator informuje, że posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści udostępnionych danych oraz  

z zastrzeżeniem przepisów prawa: prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo 

do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody  

w dowolnym momencie. 

 

Podpis rodzica/opiekuna prawnego uczestnika ………………………………………………………. 

 

Oświadczenie 

Oświadczam, że zapoznałam(em) się i akceptuję wszystkie warunki przewidziane w regulaminie konkursu. 

 

Podpis rodzica/opiekuna prawnego uczestnika ………………………………………………………. 

 

Zgoda na wykorzystanie wizerunku 

1. Wyrażam zgodę na nieodpłatne używanie, wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunku dziecka, 

utrwalonego jakąkolwiek techniką na wszelkich nośnikach przez organizatorów, na potrzeby konkursu. 

2. Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie. 

3. Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności rozpowszechnianie  

w Internecie (w tym na stronach organizatora) oraz zamieszczenie w materiałach promocyjnych  

i informacyjnych. Wizerunek dziecka nie może być użyty w formie lub publikacji obraźliwej lub naruszać w 

inny sposób dóbr osobistych dziecka. 

 

Podpis rodzica/opiekuna prawnego uczestnika ………………………………………………………. 

 

 

 

 



 

 

 


