
Informacje na temat etapu rejonowego LV Ogólnopolskiego Konkursu Chemicznego  

im. prof. Antoniego Swinarskiego 

 

Termin: 8 grudnia (sobota), godz. 10:00. Konkurs trwa trzy godziny zegarowe od momentu rozdania 

arkuszy z zadaniami. 

Miejsce: Lista ośrodków – miejsc przeprowadzania I etapu Konkursu znajduje się na stronie 

https://www.chem.umk.pl/konkurs-chemiczny/organizatorzy/ Uczestnik wybiera najbardziej mu 

dogodne do dojazdu miejsce – proszę o informację, dokąd dojedzie uczestnik w przypadku, gdy nie 

ma ośrodka w mieście/województwie uczestnika lub znajduje się w dużej odległości (o ile uczestnik 

lub jego opiekun nie przekazał wcześniej takiej informacji). 

Proszę uczniów/opiekunów prawnych uczniów o wypełnienie i podpisanie oświadczenia o zapoznaniu 

się z regulaminem konkursu i wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych i przyniesienie 

go na etap rejonowy (załącznik na stronie konkursu) lub ewentualnie, w przypadku braku takiej 

możliwości, przesłanie jego skanu na adres email (izabela.koter@umk.pl) maksymalnie do 10 grudnia 

br. Jeśli uczeń wskazał jako osobę do kontaktu nauczyciela/opiekuna naukowego, proszę o 

wypełnienie i przesłanie/przekazanie zgody również tej osoby (załącznik na stronie). Niedostarczenie 

w tym terminie oświadczenia wyklucza uczestnika z konkursu. 

Nie publikujemy na stronie wyników szczegółowych etapu rejonowego poszczególnych uczestników – 

zostaną one przesłane na adres email, podany na zgodzie lub w zgłoszeniu. Na stronie konkursu 

zostanie opublikowana lista osób zakwalifikowanych do finału konkursu (o ile wyraziły zgodę na 

publikację swoich danych) oraz próg punktowy. Termin publikacji wyników zależy od liczby 

uczestników i zostanie podany po zakończeniu etapu rejonowego na stronie konkursu oraz na 

Facebooku. 

Uczeń powinien mieć ze sobą przybory do pisania oraz kalkulator (wskazany jest kalkulator tzw. 

naukowy, z możliwością obliczeń np. logarytmów). Można korzystać z dowolnych kalkulatorów za 

wyjątkiem urządzeń telekomunikacyjnych – niedozwolone jest korzystanie z kalkulatorów np. w 

telefonach komórkowych. Wszelkie dane niezbędne do obliczeń, w tym masy molowe, liczby 

atomowe, stałe fizykochemiczne zostaną podane w arkuszu pytań. Organizatorzy zapewnią również 

kartki do pisania (czystopis i brudnopis). Można mieć na sali własne napoje i przekąski. 

Ewentualne odwołania od decyzji Jury Konkursu (z uzasadnieniem) można składać w terminie do 7 

dni od daty ogłoszenia wyników Konkursu. Po tym terminie odwołania nie będą rozpatrywane i 

wyniki ulegają zatwierdzeniu. 

Wszelkie nieprawidłowości w przebiegu konkursu prosimy zgłaszać do Przewodniczącego Komitetu 

Głównego (dane kontaktowe na stronie w zakładce Kontakt). 

Aktualności na temat Konkursu można śledzić na stronie Wydziału Chemii UMK: 

https://www.chem.umk.pl/konkurs-chemiczny/aktualnosci/  oraz na Facebooku: 

https://www.facebook.com/KonkursSwinarski/ 
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