
Zasady przeprowadzenia etapu szkolnego i rejonowego LVIII Ogólnopolskiego Konkursu 
Chemicznego im. prof. Antoniego Swinarskiego 

 

Rejestracja uczestników Konkursu rozpoczyna się 15.11.2021 roku na stronie internetowej konkursu 
(Menu>Zarejestruj się) i będzie otwarta do końca listopada br. Uczniowie niepełnoletni powinni 
dołączyć do zgłoszenia skan/zdjęcie oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego (wzór na stronie 
Konkursu). Oświadczenie można również dosłać później mailowo na adres konkurschem@umk.pl 
najpóźniej na tydzień przed terminem etapu rejonowego. 

Uwaga: z jednego adresu e-mail może zarejestrować się tylko jeden uczestnik (system nie przyjmie 
kolejnego zgłoszenia) 

15. listopada na stronie Konkursu zostaną zamieszczone zadania etapu szkolnego. Uczestnicy 
przekazują (fizycznie lub drogą elektroniczną) rozwiązania zadań do swoich nauczycieli/opiekunów 
naukowych do 28. listopada do godz. 23:59.   

29. listopada do nauczycieli/opiekunów naukowych (na adresy e-mail podane w formularzu 
rejestracyjnym) zostaną przesłane rozwiązania zadań wraz ze szczegółową punktacją. Decyzję o 
przyznaniu punktów i zakwalifikowaniu uczestnika do dalszego etapu podejmuje nauczyciel/opiekun 
naukowy. W razie wątpliwości sugerowany jest kontakt z Komitetem Organizacyjnym. Listę osób 
zakwalifikowanych do następnego etapu nauczyciele powinni przesłać do 3.12.2021 (włącznie) wraz z 
protokołem na adres: konkurschem@umk.pl . Rozwiązania zadań pozostają u nauczycieli do 
ewentualnego wglądu. 

W szczególnych przypadkach rozwiązania zadań uczestnicy mogą przesłać bezpośrednio do 
Organizatorów (na podany wyżej adres email). 

 

Etap rejonowy konkursu planowany jest w formie kontaktowej zgodnie z terminarzem, 
zamieszczonym na stronie. W przypadku braku możliwości przeprowadzenia Konkursu w takiej 
formie Komitet Organizacyjny podejmie odpowiednie decyzje.  

Miejscem przeprowadzenia II etapu jest Wydział Chemii UMK w Toruniu oraz ośrodki na terenie całej 
Polski, które zadeklarują chęć przeprowadzenia etapu u siebie. Zgłoszenia ośrodków Komitet 
Organizacyjny przyjmuje najpóźniej do 17 grudnia 2021 poprzez e-mail. Zgłoszenie powinno zawierać 
imię i nazwisko oraz dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za przeprowadzenie tego etapu, 
maksymalną liczbę uczestników (zakładając zachowanie odpowiedniego dystansu) a także 
informację, czy możliwe jest przyjęcie uczestników spoza danego ośrodka/szkoły. Zgodnie z 
Regulaminem Konkursu w konkursie w formie kontaktowej mogą brać udział tylko osoby zdrowe i 
nieprzebywające w kwarantannie. Z uwagi na sytuację epidemiczną i ewentualne ograniczenia w 
przemieszczaniu się, miejscem przeprowadzenia etapu rejonowego może być szkoła macierzysta 
uczestników, pod warunkiem zapewnienia odpowiednich warunków (komisja konkursowa, reżim 
sanitarny). Prosimy chętne szkoły o zgłaszanie się mailowo do Organizatorów. Szczegółowe zasady 
przeprowadzenia tego etapu zostaną podane w terminie późniejszym. 
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