
Regulamin II Regionalnego Turnieju Systemów Dociepleń – ‘2018 

1. Turniej organizowany jest przez Miejski Zespół Szkół nr 5 w Krośnie, przy współpracy 
i pod patronatem firmy Greinplast Podkarpacie. 

2. Zawody regionalne odbędą się w dniu 20.03.2018. w pracowniach zajęć praktycznych 
Miejskiego Zespołu Szkół  Nr 5  w Krośnie, przy ul. Lewakowskiego 27b, w godzinach od 
9.00 – 14.45, w pomieszczeniach zamkniętych. 

3. Udział w Turnieju mogą wziąć dwuosobowe zespoły uczniów (drużyny) szkół branży 
budowlanej z naszego regionu (Podkarpacie), kształcących w zawodach: technik 
budownictwa, monter izolacji budowlanych, lub w zawodach pokrewnych. Dopuszczalny 
jest również udział uczestników ze szkół z powiatów sąsiadujących z województwem 
podkarpackim. Każdy zespół przyjeżdża ze swym nauczycielem-opiekunem. 

4. Zawody Turnieju są dwustopniowe: 
· Etap I –  szkolny 
· Etap II – regionalny 

5. Na etapie szkolnym drużyny wyłaniane są w drodze kwalifikacji pisemnych 
i praktycznych: 
· w części pisemnej proponuje się testy 20-30 pytań; za każdą odpowiedź 

nieprawidłową lub jej brak – 0 pkt., za prawidłową –  1 pkt. 
· zamiast eliminacji praktycznych należy uzyskaną przez ucznia ocenę za praktyczną 

naukę zawodu na koniec pierwszego semestru roku szkolnego pomnożyć przez 
współczynnik 10 i zsumować z wynikiem testów. 

Eliminacje należy przeprowadzić w terminie do 16.02.2018. 
6. Zgłoszenia udziału  w organizowanym turnieju  należy przesłać  na adres: 

j.urbanek@poczta.fm (kierownik kształcenia praktycznego) lub mzs5krosno@gmail.com 
(Szkoła), ewentualnie faksem na nr 13 42 031 88 do dnia 20.02.2018. 

7. Na etap regionalny turnieju składają się dwie konkurencje: 
I – część teoretyczna, pisemna, w formie testu jednokrotnego wyboru, zawierająca 

30 pytań. Większość tych pytań dotyczyć będzie ściśle tematyki turnieju, pozostałe zaś 
ogólnej wiedzy budowlanej pośrednio związanej z tematem 

II – część praktyczna to zadanie polegające na wykonaniu robót związanych z systemami 
docieplań budynków. 

8. Zadania obu części turnieju będą przygotowane przez Greinplast Podkarpacie i oceniane 
przez komisję turniejową, składającą się z przedstawicieli sponsora i firm(y) zajmujących 
się wykonawstwem budowlanym. 

9. Obie  konkurencje są punktowane, wygrywa drużyna, która zdobędzie największą ilość 
punktów. Za trzy pierwsze miejsca uczestnicy otrzymują imienne dyplomy oraz nagrody 
rzeczowe, a dla szkół które reprezentują – puchary. Wszystkie drużyny otrzymają 
dyplomy za uczestnictwo dla swoich szkół, a ich członkowie pamiątkowe gadżety. Rodzaj 
i wartość tych nagród zależy od Sponsora. 
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10. Organizatorzy zapewniają materiały do przeprowadzenia zawodów, środki ochrony 
osobistej (rękawice robocze, maseczki p. pyłowe, okulary ochronne) oraz ubrania 
robocze (koszulki, spodnie robocze, nakrycia głowy) 

11. Uczestnicy przywożą ze sobą narzędzia do wykonania zadania praktycznego i obuwie 
robocze. Wykaz potrzebnych narzędzi zostanie podany w załączniku. 

12. Przyjazd uczestników i opiekunów na zawody odbywa się na koszt własny. 
13. Wszyscy uczestnicy zobowiązani są dostarczyć organizatorom podpisane oświadczenia: 

· wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz prezentację wizerunku 
· zapoznania się z zasadami BHP obowiązującymi podczas turnieju. 

KRYTERIA  OCENIANIA ORAZ PUNKTACJA – ETAP REGIONALNY: 

I. Część pisemna – test zadań zamkniętych 
· każdy uczestnik uzyskuje po 1 punkcie za każdą prawidłową odpowiedź, 0 punktów 

za odpowiedź nieprawidłową lub jej brak 
· drużyna otrzymuje sumę punktów uzyskanych przez obu jej członków, więc 

maksymalnie 2 x 30 pkt = 60 punktów. 
II. Część praktyczna – wykonanie fragmentu docieplenia ściany budynku 
Kryteria oceniania zadania praktycznego przez komisję konkursową: 

· prawidłowość wykonania poszczególnych etapów zadania zgodnie z wymaganiami 
technicznymi (np. mocowanie warstwy ocieplenia, wykonanie warstwy zbrojonej, 
tynku, okładziny, itp.) 

· zgodność całości wykonanego fragmentu ocieplenia z dokumentacją zadania 
(wymiary, usytuowanie, itp.) 

· ogólne wrażenie estetyczne 
· przestrzeganie przepisów BHP 

W trakcie wykonywania zadania, ocenione zostanie 20 efektów. Za każdy z nich zespół 
(drużyna) uzyskać może od 0 do 6 punktów. Maksymalnie, w tej części turnieju, drużyna 
będzie mogła więc zdobyć 120 punktów. 
Wyniki punktowe obu części są sumowane. Ostatecznie drużyna może zdobyć łącznie 
maksymalnie 180 punktów. 

Jeżeli któreś z drużyn zajmujących pierwsze trzy miejsca uzyskają taką samą liczbę punktów, 
wymagana będzie odpowiedź na dodatkowe 5 pytań testowych. Pozostałe miejsca w takim 
przypadku będą określane ex aequo. 

Z przebiegu Turnieju sporządza się protokół, zawierający wyniki wszystkich drużyn, 
podpisany przez członków komisji turniejowej. 


