
Konkurs logistyczny 

Kapitał ludzki – najważniejszy kapitał firmy. 

Regulamin konkursu: 

1. Postanowienia ogólne 

1.1. Organizatorem konkursu jest Samorząd Uczniowski wraz z nauczycielem przedmiotów 

logistycznych p. Ewą Chudy.  

1.2. Komunikaty i informacje na temat konkursu publikowane będą na stronie internetowej ZS Nr 1 

w Bratoszewicach.  

1.3. Termin trwania konkursu został ustalony na okres od dnia ogłoszenia do 28.05.2021 r. 

1.4. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 07.06.2021 roku na stronie internetowej ZS Nr 1. 

1.5. Przesłanie pracy konkursowej jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatne jego 

publikowanie przez Organizatora na portalach społecznościowych, stronie internetowej oraz                    

w innych materiałach informacyjno-marketingowych ZS Nr 1. 

2. Cel konkursu 

2.1. Celem konkursu jest poszerzanie świadomości uczniów na temat poszczególnych obszarów 

pracy w logistyce.  

3. Warunki i zasady uczestnictwa 

3.1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest łączne spełnienie następujących zasad konkursu: 

 Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas logistycznych ZS Nr 1.  

 W konkursie można wziąć udział indywidualnie lub w grupach dwu- lub trzyosobowych. 

 Przedmiotem konkursu jest film o długości 5-7 minut, zawierający elementy języka obcego. 

Film powinien pokazać pracę minimum jednego z poniższych zawodów: 

o magazynier, 

o kurier, 

o dział obsługi klienta, 

o kierowca, 

o operator wózka widłowego, 

o kierownik ds. dystrybucji i logistyki, 

o kierownik działu logistyki i zakupów,  

o kasjer/magazynier 

o pracownik działu utrzymania ruchu,  

o pakowacz.  

 Uczestnicy Konkursu wysyłając film oświadczają, że:  



o zgłoszona do konkursu praca jest autorstwa Uczestnika/Uczestników i przysługuje im 

do niej całość praw autorskich, 

o Uczestnik/Uczestnicy posiadają zgodę osób widniejących w pracy konkursowej na 

rozpowszechnianie ich wizerunku w ramach konkursu oraz w materiałach 

promocyjnych związanych z konkursem, także podawanych do publicznej 

wiadomości na portalach internetowych ZS Nr 1, oraz wykorzystywanie ich w celach 

promocyjnych i marketingowych ZS Nr 1 

o praca nie łamie praw niemajątkowych ani majątkowych osób trzecich. 

 Film konkursowy należy:  

o wysłać na adres mailowy przewodniczącego Jury: e.chudy@zs1bratoszewice.pl, 

umieszczając w tytule maila „Konkurs logistyczny”.  

 Z udziału w konkursie wyklucza się film, który zawiera logo firmy, w której został nagrany, a 

także film, który nosi jakiekolwiek znamiona plagiatu. 

 Film nie może zawierać obraźliwych, wulgarnych, łamiących prawo treści. 

 Organizatorzy nie roszczą sobie przeniesienia praw autorskich ani majątkowych do 

nadesłanych prac, pozostają one własnością intelektualną autorów. 

3.2. Powołana komisja konkursowa w składzie Ewa Chudy – nauczyciel przedmiotów logistycznych 

i ekonomicznych, Michał Skrzypski – nauczyciel języka polskiego oraz Sylwia Laskowska – 

Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego nagrodzi 3 prace.  

3.3. Prace oceniane będą pod względem merytorycznym, poprawności językowej (w języku polskim 

i obcym), kreatywności i nieszablonowego myślenia.  

4. Nagrody 

4.1.Komisja konkursowa wybierze 3 Laureatów. 

4.2.Nagrodami w konkursie są koszyki nagród rzeczowych, bon od Samorządu Uczniowskiego oraz 

ocena z przedmiotów logistycznych o wadze 6.  

4.3.Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej ZS Nr 1.  

 

Wszelkich informacji na temat konkursu udzielają organizatorzy konkursu:  

Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego Sylwia Laskowska oraz nauczyciel przedmiotów 

logistycznych i ekonomicznych, Pani Ewa Chudy.  

 

     Regulamin opracowali: 

                                                                                                                             Michał Skrzypski 

                                                                                                                       Ewa Chudy 


