
REGULAMIN KONKURSU  

„INŻYNIERIA MATERIAŁOWA – PIERWSZY KROK W TWOJEJ KARIERZE”  

 

§ 1 

ORGANIZATOR 

 

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Inżynieria Materiałowa – Pierwszy krok  

w Twojej Karierze” i jest zwany dalej: "Konkursem". 

 

2. Organizatorem Konkursu jest Instytut Inżynierii Materiałowej Politechniki 

Częstochowskiej, ul. Armii Krajowej 19, 42-200 Częstochowa, zwany dalej 

„Organizatorem”. 

 

3. Honorowy patronat nad konkursem objął: Dziekan Wydziału Inżynierii Produkcji  

i Technologii Materiałów  dr hab. inż. Marcin Knapiński, prof. PCz 

 

§ 2 

CELE KONKURSU 

 

1. Wyłonienie 3 osób ze szkół gimnazjalnych lub  ze szkół ponadgimnazjalnych, które w 

ramach wolontariatu będą uczestniczyć w zajęciach dydaktycznych oraz  

w pracach badawczych prowadzonych w Instytucie Inżynierii Materiałowej, 

redagować krótkie teksty opisujące wrażenia z uczestnictwa w wolontariacie  

w celu udostępnienia ich na portalach społecznościowych. 

 

§ 3 

WARUNKI  UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

 

1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być uczeń szkoły gimnazjalnej lub szkoły 

ponadgimnazjalnej uczący się w Częstochowie i w sąsiednich powiatach. 

 

2. Dla biorących udział w konkursie dzieci wymagana jest zgoda i podpis rodziców albo 

opiekunów prawnych, który należy złożyć na karcie zgłoszenia. 

 

3. Kartę zgłoszenia i regulamin konkursu wraz z dodatkowymi informacjami można 

uzyskać na stronie www.pcz.pl, www.wip.pcz.pl, 

www.facebook.com/InzynieriaMaterialowaPCz 

 

§ 4 

TERMINARZ 

 

1. Konkurs zostaje ogłoszony z dniem ukazania się regulaminu na stronie  www.pcz.pl, 

www.wip.pcz.pl, www.facebook.com/InzynieriaMaterialowaPCz 

 

2. Kartę zgłoszeniową należy przesłać do 13.01.2017 r. na adres iim@wip.pcz.pl  

 

3. W dniach 6-10.02.2017 r. w siedzibie Instytutu Inżynierii Materiałowej odbędzie się 

rozmowa kwalifikacyjna Uczestnika z Organizatorem. 
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4. W dniu 14.02.2017r. zostanie ogłoszona lista osób zawierająca  minimum 3 osoby, 

które będą uczestniczyć  w działalności Instytutu do końca roku akademickiego 

2016/2017 zgodnie z pkt 1  § 2regulaminu. 

 

5. Osoby wyłonione w konkursie zostaną powiadomione drogą telefoniczną.  

 

6. Celem potwierdzenia woli uczestnictwa w wolontariacie jest podpisanie porozumienia 

o wykonywaniu świadczeń wolontarystycznych do dnia 17.02.2017r.  

 

7. Potwierdzeniem odbytego wolontariatu będzie zaświadczenie.  

 

 

§ 5 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie 

wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności 

zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych.  

Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie 

www.facebook.com/InzynieriaMaterialowaPCz 
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