
 

   

  

                                                                                                                                                                            

   ZESPÓŁ  SZKÓŁ  BUDOWLANYCH   WE WROCŁAWIU   

 

    

Regulamin konkursu „Z BUDOWNICTWEM ZA PAN BRAT” 

 organizowanego przez Zespół Szkół Budowlanych we Wrocławiu 

 

Konkurs organizowany jest przez nauczycieli przedmiotów zawodowych pracujących w Technikum 
Budowlanym w Zespole Szkół Budowlanych we Wrocławiu. Jest skierowany do uczniów klas trzecich i drugich 
szkół gimnazjalnych. Ma na celu zainteresowanie uczniów, stojących przed podjęciem wyboru dalszego 
kształcenia, budownictwem i możliwością kształcenia w ZSB. 

Konkurs składa się z dwóch kategorii:         

Kategoria nr 1 – Prezentacja o tematyce budowlanej 

Uczniowie, którzy zdecydują się na udział w tej kategorii będą mieli za zadanie opracować dowolny temat 
związany z budownictwem. Może to być np.:                                                                                                                                                 

- prezentacja multimedialna o wybranych budowlach Wrocławia lub innego miasta w Polsce czy na świecie (może 
zawierać np. opis, zdjęcia, rysunki itp. ),  

 - dokumentacja zdjęciowa lub filmowa dowolnego obiektu budowlanego w Waszej okolicy (może być także 
budowa Waszego przyszłego domu), 

- makieta dowolnego budynku, mostu, drogi, estakady i innych budowli, które Waszym zdaniem zasługują na 
szczególną uwagę, 

- własny projekt dotyczący np. zagospodarowania fragmentu terenu w waszej okolicy, czy rozwiązanie 
funkcjonalnego mieszkania, budynku mieszkalnego lub użyteczności publicznej. 

Powyżej przedstawiono tylko wybrane propozycje. To do Uczestnika konkursu należy decyzja, jaką formę 
wybierze! 

Kategoria nr 2 – Wiedza praktyczna o tematyce budowlanej  

Uczniowie, którzy zdecydują się na udział w tej kategorii konkursowej będą mogli zaprezentować  swoją 
wiedzę w branży budowlanej poprzez rozpoznawanie materiałów budowlanych, narzędzi i sprzętu 
wykorzystywanych w robotach budowlanych oraz podstawowych technologii stosowanych w budownictwie.  

Warunki uczestnictwa: 

 Uczniowie mogę brać udział w jednej z kategorii lub w obu. 

 Uczniowie zgłaszają się do udziału w konkursach pojedynczo. 

 W jury konkursu znajdować się będą nauczyciele przedmiotów budowlanych oraz uczniowie Technikum 
Budowlanego. 

 Dla zdobywców czołowych miejsc w obu kategoriach przewidziane są nagrody i wyróżnienia  

 Zgłaszający się do konkursów powinni wypełnić elektroniczne formularz zgłoszeniowy, podpisać, 
zeskanować, i wysłać go do 07.03.2018r. na e-mail agata.palusinska@gmail.com lub faksem na numer 
71 798 44 07.  

 Nadesłanie prac w formie elektronicznej w ramach kategorii 1 do dnia 09.03.2018r. na adres e-mailowy 
podany powyżej, a w przypadku makiet czy własnych projektów składanie ich do dnia 09.03.2018r. na 
portierni  ZSB. 

 Rozstrzygnięcie konkursu oraz wręczenie nagród dla uczniów, którzy zajmą czołowe lokaty w kategorii 1 
nastąpi w dniu konkursu – 15.03.2018r. o godzinie 9:00  w siedzibie ZSB we Wrocławiu przy ul. Grabiszyńskiej 
236 w obecności wszystkich uczniów biorących udział w konkursie. 

 Konkurs w kategorii 2 odbędzie się w dniu 15.03.2018r. o godzinie 9:30 w siedzibie ZSB przy                                      
ul. Grabiszyńskiej 236 . Uroczystość wręczenia nagród dla uczniów, którzy zajmą czołowe lokaty w kategorii  2 
konkursu odbędzie się  po zakończeniu konkursu w dniu 15.03.2018r.   


