Regulamin
VII Międzyszkolnego Turnieju Budowlanego
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem VII Międzyszkolnego Turnieju Budowlanego (dalej: Turniej) jest
Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu z siedzibą przy
ul. Sołtysowickiej 19B we Wrocławiu, wpisana do Ewidencji Uczelni Niepublicznych
prowadzonej przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod numerem 206, zwana
w dalszej części Regulaminu „MWSLiT”.
2. Turniej odbywa się raz w trakcie roku szkolnego 2019/2020.
3. Zasady Turnieju określa niniejszy Regulamin, który wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia
Turnieju i obowiązuje do czasu jego zakończenia.
4. Turniej skierowany jest do uczniów szkół średnich, w szczególności do uczniów klas
maturalnych, którzy są zainteresowani branżą budowlaną.
5. Celem Turnieju jest wyłonienie najbardziej uzdolnionej czteroosobowej grupy uczniów,
którzy posiadają potencjał do pracy w zawodzie technika budownictwa.

II. ZASADY TURNIEJU
1.

2.
3.
4.

Szkoła wyłoni czterech najzdolniejszych uczniów, którzy utworzą drużynę, następnie
zarejestruje drużynę poprzez wypełnienie i odesłanie formularza zgłoszeniowego oraz
nagród na publikację wizerunku.
Każda szkoła może zgłosić do Turnieju jedną czteroosobową drużynę.
Termin nadsyłania formularzy zgłoszeniowych – do 10.03.2020r. włącznie.
Turniej oraz uroczyste wręczenie nagród odbędą się w MWSLiT we Wrocławiu w dniu
18.03.2020r.

III. PRZEBIEG TURNIEJU
1. Turniej składa się z dwóch części:
a) test z wiedzy budowlanej. Test składa się z 40 pytań jednokrotnego wyboru,
b) rozwiązanie zadania z branży budowlanej.
2. Zwycięzcą Turnieju zostanie drużyna, która w sumie uzyska największą liczbę punktów
z obu części Turnieju
3. Drużyna na rozwiązanie zadania finałowego ma, określony przez Organizatora,
nieprzekraczalny czas.
4. Nad poprawnością przebiegu Turnieju czuwać będzie powołana przez MWSLiT we
Wrocławiu Komisja Konkursowa.
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IV. NAGRODY
1. Zwycięska drużyna otrzyma nagrody ufundowane przez Międzynarodową Wyższą Szkołę
Logistyki i Transportu we Wrocławiu:
1) wyjazd na prestiżową Konferencję Budowlaną, która odbędzie się w terminie do roku
od dnia ogłoszenia wyników Turnieju,
2) tablet,
3) zestaw gadżetów (kubek, teczka, notes, zeszyt naukowy),
4) zestaw podręczników branżowych dla Szkoły o wartości 500 zł.
2. Przyznane nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny.
3. Każdemu uczestnikowi Turnieju przysługuje możliwość wzięcia udziału w rekrutacji bez
konieczności wnoszenia opłaty wpisowej.
V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Przystąpienie do udziału w Turnieju jest jednoznaczne z przyjęciem warunków
niniejszego Regulaminu.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie
przepisy Kodeksu cywilnego.
3. Uczestnik Turnieju poprzez przyjęcie Regulaminu akceptuje tym samym Politykę
prywatności MWSLiT, której treść dostępna jest na stronie internetowej MWSLiT we
Wrocławiu.
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