Zarząd Oddziału Nowohuckiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich
przyjmuje zgłoszenia na I otwarty konkurs własnych prac technicznych z zakresu:
• elektrotechniki,
• elektroniki,
• robotyki,
• automatyki,
• informatyki.

REGULAMIN KONKURSU
I.

Uczestnicy konkursu, zakres prac:
- konkurs dedykowany jest dla uczniów szkół ponad gimnazjalnych z
obszaru Nowej Huty,
- zgłaszane prace powinny nosić cechy rozwiązań, muszą w jasny
sposób identyfikować wkład własny autora, nie mogą natomiast
prezentować prostych udoskonaleń produktów handlowych

II.

Warunki udziału w konkursie:
1. Dokonanie zgłoszenia na adres elektroniczny sekretariatu Oddziału
Nowohuckiego SEP lub osobiście – w terminie do 21.04.2009.
2. Dokonanie prezentacji zgłoszonej pracy przed komisją konkursową w
siedzibie Oddziału SEP w os. Centrum C bl. 10 w dniu 28.04.2009.
o godz. 16:00.

III.

Zgłoszenie powinno zawierać:
1. Arkusz identyfikacyjny
- nazwisko i imię uczestnika,
- adres zamieszkania,
- kontakt elektroniczny/telefoniczny,
- data urodzenia,
- nazwa i adres szkoły / kierunek nauki w szkole.
2. Opis funkcjonalny pracy, objaśnienia służące zrozumieniu istoty
rozwiązania.
3. Załączniki (opcjonalnie)
- zdjęcia obrazujące istotę rozwiązania,
- film,
- schematy.

IV.

Prezentacja i ocena prac:
1. Do prezentacji i oceny końcowej dopuszczone zostaną prace
spełniające podstawowe kryteria konkursu, o czym uczestnicy
zostaną poinformowani elektronicznie/telefonicznie w terminie
do 24.04.2009.
2. Prezentacja prac odbędzie się przed komisja konkursową w sali
klubowej w siedzibie SEP w dniu 28.04.2009 od godz. 16:00. Czas
prezentacji dla uczestnika nie powinien przekroczyć 20 min.
Dopuszczone są wszelkie środki prezentacji multimedialnej, ale
przede wszystkim zaprezentowanie modelu rzeczywistego zgłaszanej
pracy.

3.
V.

Wyniki konkursu ogłoszone zostaną w ciągu 30 min. po zakończeniu
prezentacji prac.

Nagrody konkursowe
1. Wyróżnienia finansowe, uzupełnione dyplomami:
• I nagroda – 700 PLN
• II nagroda – 500 PLN
• III nagroda – 200 PLN
Komisja zastrzega sobie inny podział wysokości nagród, w zależności od
poziomu merytorycznego zgłoszonych prac.

2. Wyróżnienia honorowe:
- autoprezentacja wyróżnionych prac na forum Zarządu SEP i
przewodniczących kół w czerwcu 2009r,
- prezentacja nagrodzonych prac na stronie internetowej ON SEP
(www.nhsep.pl)
Zgłoszenia przyjmowane są:
- elektronicznie na adres: sepnh@wp.pl
- osobiście na adres biura: Os.Centrum C bl.10
(kontakt i godziny funkcjonowania na stronie www.nhsep.pl )

