REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU
„3D Design”
§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem Konkursu jest XVIII Liceum Ogólnokształcące im. Jana Zamoyskiego
we współpracy z Wydziałem Fizyki Politechniki Warszawskiej.
2. Celem Konkursu jest rozwijanie talentów i zainteresowań młodzieży, doskonalenie
umiejętności modelowania trójwymiarowego oraz popularyzacja projektowania
i druku 3D.
3. Konkurs polega na zaprojektowaniu przez uczestnika obiektu trójwymiarowego do
wydruku na drukarce 3D.
4. Fundatorem nagród jest XVIII Liceum Ogólnokształcące im. Jana Zamoyskiego ze
środków przyznanych przez Biuro Edukacji m. st. Warszawa w ramach programu
Warszawskie Inicjatywy Edukacyjne.
5. Konkurs zostanie przeprowadzony w dniach od 01.02.2018 r. do 04.04.2018 r.
§2
WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Uczestnikiem może być każdy uczeń XVIII Liceum Ogólnokształcącego im. Jana
Zamoyskiego.
2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest dostarczenie lub przesłanie przez
uczestnika pracy wykonanej samodzielnie, wcześniej nie publikowanej, zgodnej
z wymogami technicznymi określonymi w §3, w terminie do 4.04.2018 r.
3. Jeden uczestnik może zgłosić maksymalnie 3 prace konkursowe.
§3
WYMOGI TECHNICZNE
1. Parametry techniczne modelu i pliku:
◦ wymagany format pliku to STL (rozszerzenie .stl),
◦ wymiary modelu nie mogą przekraczać 140 x 140 x 140 mm,
◦ model może być dwukolorowy.
2. Każda praca powinna być opatrzona opisem: nazwa projektu, imię i nazwisko
uczestnika, klasa, adres mailowy.

3. Przystępując do Konkursu uczestnik akceptuje jego regulamin, przekazuje prawo do
publikowania jego pracy z jego nazwiskiem.
§4
NAGRODY
1. W Konkursie przewidziane są nagrody dla trzech Uczestników, których prace zostaną
najwyżej ocenione przez Komisję Konkursową.
2. Zwycięzcy Konkursu zostaną nagrodzeni upominkami i dyplomami a także ich model
zostanie wydrukowany na szkolnej drukarce 3D.
3. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na szkolnej stronie internetowej nie później
niż dwa tygodnie po zakończeniu Konkursu. Zdobywca nagrody zostanie
powiadomiony o wygranej pocztą elektroniczną.
4. Wręczenie nagród odbędzie się w dniu 19.04.2018 r. o godz. 15.00.w sali 103.
§5
KOMISJA KONKURSOWA
W skład Komisji Konkursowej wchodzą:
◦ Artur Sobczyk – Wydział Fizyki PW
◦ Renata Rasztawicka
◦ Hanna Stachera
◦ Mirosłam Maciejczyk
§6
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. 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 (np.
związanej z wydrukiem zgłoszonego obiektu).
2. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania zmian na stronie
www.zamoyski.edu..pl.
3. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, postanowień jego Regulaminu
i interpretacji rozstrzyga komisja konkursowa.
4. Organizator Konkursu - Hanna Stachera. Kontakt: hstachera@gmail.com

