Poznań, dnia 10 listopada 2016 r.
REGULAMIN
ZAWODÓW NAJLEPSI LOGISTYCY.WLKP

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w Zawodach Najlepsi Logistycy.Wlkp,
zwanych dalej „Zawodami”.
2. Zawody organizowane są w ramach projektu pt. „LOGISTYKA STAWIA NA TECHNIKA –
podnoszenie kwalifikacji zawodowych uczniów zawodu technik logistyk poprawiające ich
zdolność
do
zdobycia
zatrudnienia”
o
numerze
RPWP.08.03.01-30-0052/16
współfinansowanego z Funduszy Europejskich w ramach Wielkopolskiego Regionalnego
Programu Operacyjnego na lata 2014–2020 zwanego dalej „Projektem”.
3. Celem Zawodów jest:
̶ aktywizacja uczniów i podniesienie kompetencji w zawodzie technik logistyk
wymagających wykorzystania wiedzy, umiejętności praktycznych oraz kreatywności,
̶ wsparcie Bilansu Kompetencji w ramach Projektu,
̶ wyłonienie najbardziej kreatywnej grupy uczniów (szkoły) kształcącej się w zawodzie
technik logistyk w Wielkopolsce.
3. Tematyka Zawodów jest skoncentrowana na zagadnieniach związanych z kształceniem
w zawodzie technik logistyk.
4. Organizatorem Zawodów jest Wyższa Szkoła Logistyki z siedzibą w Poznaniu wpisana do
Rejestru Uczelni Niepublicznych prowadzonego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
w POLon pod liczbą porządkową 325.
5. Zawody realizowane są w siedzibach szkół biorących udział w Projekcie oraz w siedzibie
Wyższej Szkoły Logistyki położonej przy ul. Ewarysta Estkowskiego 6, 61-781 Poznań.
3. Zawody mają charakter zespołowy (uczniowie, pod opieką swojego nauczyciela konkurują
z grupami z innych szkół) w trzech obszarach:
̶
opracowania wstępnego projektu modelu makiety,
̶
opracowania projektu scenariusza filmu w technologii 360,
̶
zadania praktycznego.
4. Odbędą się dwie edycje zawodów − jedna w roku szkolnym 2016/2017 oraz druga w
2017/2018.
5. Nad prawidłowym przebiegiem Zawodów czuwać będzie Komitet Główny Zawodów powołany
przez Organizatora Zawodów. Komitet Główny oceniać będzie projekty, zadanie praktyczne
i zadecyduje o ostatecznym wyniku rywalizacji oraz przyznaniu nagród.
6. Werdykt Komitetu Głównego Zawodów jest ostateczny i nie przysługuje od niego odwołanie.
§2
UCZESTNICY ZAWODÓW
1. Uczestnikami Zawodów mogą być uczniowie i nauczyciele kształcenia zawodowego uczący
na kierunku technik logistyk ze szkół publicznych kształcących w tym zawodzie, które do
kwietnia 2016 roku złożyły Deklaracje przystąpienia do Projektu.
2. Kwalifikacja uczestników odbędzie się na podstawie Deklaracji udziału w Projekcie. Personel
Zarządzający Projektu znający "Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans (...)"
zapewni na każdym etapie Projektu, a co za tym idzie Zawodów równy dostęp dla wszystkich
zainteresowanych (uczniów, nauczycieli, szkół). Kryteria rekrutacji nie są związane z płcią,
rasą, niepełnosprawnością, innymi odmiennościami, a rekrutacja jest bezkosztowa. Diagnozy
szkół nie wykazały barier równościowych w obrębie wsparcia, w tym dyskryminacji ze względu
na płeć, nie wykazano osób z niepełnosprawnościami.
§3
WARUNKI UDZIAŁU W ZAWODACH
1. Warunkiem wzięcia udziału w Zawodach jest zaakceptowanie treści niniejszego Regulaminu
oraz złożenie przez Szkołę Deklaracji udziału w Projekcie do kwietnia 2016 roku.

2. Uczestnicy zawodów (uczniowie biorących udział w opracowaniu zadań) są zobowiązani na
rzecz zawodów pozostawić swoje podpisy na listach obecności, które za pośrednictwem
opiekunów (nauczycieli) zostaną dostarczone Organizatorowi razem z rozwiązaniem zadania
praktycznego i projektem scenariuszy filmów i makiety.
3. Pozyskanie od rodziców niepełnoletnich uczniów stosownej zgody na wyjazd do siedziby
Wyższej Szkoły Logistyki w Poznaniu na Galę ogłoszenia wyników i rozdania nagród – w maju
2017 i w 2018 roku oraz udział w Zawodach na zasadach określonych niniejszym
Regulaminem należy do obowiązku szkoły, do której uczęszczają Uczestnicy Zawodów.
§4
UPRAWNIENIA ORGANIZATORA
1. Organizator ma prawo weryfikować, w tym odrzucać Uczestników Zawodów, którzy nie
spełniają warunków, o których stanowi §2 i §3.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikowania, w tym do usuwania z Zawodów
projektów Uczestników, którzy naruszyli niniejszy regulamin.
3. Organizator ma prawo do sporządzania list obecności uczniów uczestniczących w 2 edycjach
Zawodów – Personel Zarządzający archiwizuje listy obecności po każdej zakończonej edycji
(na koniec roku szkolnego).
4. Organizator powołuje członków Komitetu Głównego Zawodów.
§5
NAGRODY
1. Nagrody za udział w Zawodach to podręczniki do bibliotek w szkołach:
̶
za zajęcie I miejsca – 60 szt.
̶
za zajęcie II miejsca – 40 szt.
̶
za zajęcie III miejsca − 20 szt.,
̶
za zajęcie IV-VIII miejsca po 10 szt.
2. Obowiązuje taki sam zestaw nagród w pierwszej i drugiej edycji Zawodów.
3. Nagrody książkowe (podręczniki) dla szkół, wręczane będą przez przedsiębiorców na gali
ogłoszenia wyników w siedzibie WSL w maju 2017 i w 2018 roku.
4. Na Galę delegowane są grupy składające się z czterech uczniów i nauczyciela (opiekuna)
z każdej z ośmiu szkół.
5. W trakcie każdej z Gal nastąpi ogłoszenie wyników Zawodów:
̶
trzech najlepszych scenariuszy filmów 360,
̶
najlepszego projektu makiety oraz
̶
rozwiązania zadania praktycznego.
6. Wyłoniony w ramach Zawodów najlepszy projekt makiety, przy zaangażowaniu do oceny firm
logistycznych zajmujących się projektowaniem magazynów oraz firm wykorzystujących dane
obiekty logistyczne posłuży do realnego wykonania makiet.
7. Na podstawie najlepszych projektów scenariuszy opracowanych przez uczniów w ramach
Zawodów, Personel Zarządzający opracuje ostateczną wersję scenariuszy sześciu filmów
dydaktycznych, zaplanuje wszystkie czynności merytoryczne mające na celu produkcję filmów
i w trybie zapytania ofertowego wybierze wykonawcę produkcji technicznej filmu.
8. Komitet Główny sporządzi protokół z podaniem wyników Zawodów. Protokół zostanie
utrwalony i zarchiwizowany w siedzibie Wyższej Szkoły Logistyki.
9. Uczestnikom nie przysługuje prawo przeniesienia prawa do otrzymania nagrody na osoby
trzecie.
10. Zgodnie z wiedzą Organizatora, charakter nagród przemawia za ich nieopodatkowaniem,
w przypadku odmiennych interpretacji podatkowych lub decyzji właściwych organów
administracji publicznej, stosowne należności publicznoprawne uiści zwycięzca nagrody.
§6
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Zawodów jest
Wyższa Szkoła Logistyki. Udostępnione dane będą przetwarzane wyłącznie w celu
przeprowadzenia Zawodów i udokumentowania prawidłowej realizacji Projektu.
2. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych oraz ich
poprawienia. Dane Uczestników Zawodów mogą zostać udostępnione właściwym organom

administracji publicznej, w przypadkach określonych powszechnie obowiązującymi przepisami
prawa.
3. Administrator danych zbiera dane osobowe niezbędne do przeprowadzenia Zawodów zgodnie
z Regulaminem.
§7
DALSZE POSTANOWIENIA ORGANIZACYJNE
1. Pierwsza edycja Zawodów rozpoczyna się w dniu 6 marca 2017 roku a druga w pierwszym
półroczu roku szkolnego 2017/2018 poprzez udostępnienie na stronie Organizatora
www.wsl.com.pl szczegółowych wytycznych dotyczących stworzenia projektu filmu, projektu
makiety i zadania praktycznego.
2. Przygotowane przez Uczestników Zawodów rozwiązanie zadania praktycznego i projekt
makiety oraz projekt scenariusza filmu 360 oceniane będą pod kątem wykorzystania
informacji nabytych przez uczniów w trakcie udziału w pozostałych formach wsparcia w
projekcie (m. in. Spotkaniach praktycznych, konferencjach Logmeeting.wlkp) stąd
konieczność wykorzystania tychże informacji.
3. Przygotowane przez Uczestników Zawodów rozwiązanie zadania praktycznego i projekty
makiety oraz projekty scenariuszy filmów 360 w I i II edycji Zawodów należy przesłać w formie
elektronicznej na adres: Adam.Kolinski@wsl.com.pl oraz papierowej na adres siedziby
Organizatora tj. Wyższa Szkoła Logistyki, ul. E. Estkowskiego 6, 61-781 Poznań z dopiskiem
„Zawody Najlepsi Logistycy.Wlkp” do dnia 30 kwietnia 2017 r (I edycja) do godziny 24.00.
4. Ogłoszenie werdyktu Komitetu Głównego I edycji Zawodów i uroczystość wręczenia nagród
odbędzie w dniu 26.05.2017 roku w siedzibie Wyższej Szkoły Logistyki, w Poznaniu.
5. Ogłoszenie werdyktu Komitetu Głównego II edycji Zawodów i uroczystość wręczenia nagród
odbędzie w siedzibie Wyższej Szkoły Logistyki, w Poznaniu – dokładna data zostanie podana
przy ogłoszeniu wytycznych dla II edycji Zawodów.
6. Koszty dojazdu Uczestników Zawodów pokrywa Organizator.
§8
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Niniejszy Regulamin został opracowany we współpracy z przedstawicielami 8 szkół biorących
udział w projekcie i firm.
2. Wszelkie sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzyga Komitet Główny
Zawodów.
3. Niniejszy Regulamin Zawodów dostępny jest dla Uczestników na stronie internetowej
www.wsl.com.pl oraz w siedzibie Organizatora.
4. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony w trakcie trwania Zawodów z istotnych przyczyn
organizacyjnych i prawnych – zmiany te nie będą miały jednak wpływu na już nabyte
uprawnienia Uczestników Zawodów.
5. Regulamin obowiązuje od dnia 10 listopada 2016 roku.

