OLIMPIADA WIEDZY ELEKTRYCZNEJ I ELEKTRONICZNEJ
„EUROELEKTRA”
przy Stowarzyszeniu Elektryków Polskich
KOMITET GŁÓWNY OLIMPIADY
Stowarzyszenie Elektryków Polskich, Oddział Bydgoski, ul. Rumińskiego 6, 85-711 Bydgoszcz

Kontakt w dniu zawodów
Tel. 602 303 479

Adres do korespondencji
Komitet Główny
Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej „Euroelektra”
Al. Prof. S. Kaliskiego 7, przegródka pocztowa nr 12
85-796 Bydgoszcz
kontakt@euroelektra.edu.pl

XV edycja – rok szkolny 2012/2013
Data organizacji

TERMINY ZAWODÓW
Rodzaj zawodów/uroczystości

6 listopada 2012 roku
(początek zawodów godz. 9.00)

zawody I stopnia (szkolne)

8 stycznia 2013 roku
(początek zawodów godz. 12.00)

zawody II stopnia (okręgowe)

15 marca 2013 roku

22 kwietnia 2013 roku

zawody III stopnia (centralne)
Uroczyste ogłoszenie wyników
i zakończenie XV edycji olimpiady

Miejsce organizacji
Szkoły uczestników olimpiady

Białystok, Bydgoszcz, Gdańsk, Katowice, Kraków,
Lublin, Łódź, Poznań, Rzeszów, Szczecin,
Wrocław
Wydział Telekomunikacji i Elektrotechniki
Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego
w Bydgoszczy
Wydział Telekomunikacji i Elektrotechniki
Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego
w Bydgoszczy

ZASADY ORGANIZACJI ZAWODÓW PIERWSZEGO STOPNIA
Olimpiada przeprowadzana jest w trzech stopniach dla trzech grup tematycznych:
- elektrycznej,
- elektronicznej,
- teleinformatycznej.
Pierwszy stopień olimpiady, zawody szkolne, przeprowadzają w dniu 6 listopada 2012 r. szkolne komisje
konkursowe powoływane przez dyrektorów szkół. W skład szkolnych komisji konkursowych wchodzi co najmniej
przewodniczący i dwóch członków. Zawody polegają na udzieleniu odpowiedzi na 16 zadań testowych. Czas trwania zawodów
wynosi 120 min.
Zawody rozpoczynają się we wszystkich szkołach o godzinie 9.00.
Komitet Główny Olimpiady przesyła do szkół biorących udział w olimpiadzie zestawy zadań testowych dla
wszystkich grup tematycznych, karty odpowiedzi, druk oświadczenia zgody na przetwarzanie danych osobowych (po jednym
egzemplarzu) oraz regulamin olimpiady i wzór protokołu. Szkolne komisje konkursowe powielą otrzymane zestawy pytań,
karty odpowiedzi i druk oświadczenia w takiej ilości, aby każdy uczestnik olimpiady otrzymał własny zestaw. Poza tym
komisje konkursowe przygotują dla każdego uczestnika jedną kartkę papieru kancelaryjnego z pieczątką szkoły. Podczas
zawodów uczniowie udzielają odpowiedzi na przygotowanych kartach odpowiedzi. (Uwaga! W tym roku proszę nie
dołączać osobnych kartek z uzasadnieniami odpowiedzi.) Przewodniczący szkolnej komisji konkursowej niezwłocznie
(tzn. w dniu zawodów) prześle do Komitetu Głównego Olimpiady w Bydgoszczy (adres do korespondencji podany powyżej;
decyduje data stempla pocztowego) karty odpowiedzi, podpisane oświadczenia zgody na przetwarzanie danych osobowych
oraz protokół zawodów wg załączonego wzoru z listą uczestników (listę uczestników proszę przesłać również droga
elektroniczną: kontakt@euroelektra.edu.pl).
Wyniki I stopnia olimpiady oraz szczegółowe zasady organizacji zawodów II stopnia zostaną ogłoszone na stronie
internetowej olimpiady www.euroelektra.edu.pl do dnia 12 grudnia 2012 roku.
FINANSOWANIE OLIMPIADY
Olimpiada jest finansowana z dotacji Ministerstwa Edukacji Narodowej i Urzędu Miasta Bydgoszczy oraz z funduszy
pozyskiwanych od sponsorów.
Komitet Główny Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej EUROELEKTRA

