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Regulamin turnieju „Lego Mindstorms” 

 

§ 1 Informacje ogólne 

1. Organizatorem Turnieju jest Zespół Szkół Nr 2 w Sanoku, zwany w dalszej części regulaminu 
Organizatorem. 

2. W turnieju może wziąć udział młodzież z klas 7 i 8 szkół podstawowych z województwa 
podkarpackiego. 

3. Szkoła podstawowa może wystawić maksymalnie dwie drużyny składające się z dwóch uczniów. 
4. Nad prawidłowością przebiegu Turnieju czuwać będzie Komisja powołana przez Organizatora. 
5. Turniej „Lego Mindstorms”, polega na zbudowaniu robota oraz wykonaniu zadania określonego przez 

Komisję. 
6. Głównym kryterium będzie czas wykonania zadania. 
7. Elementy do budowy robota „Lego Mindstorms”, zapewnia Organizator. 
8. W przypadku zgłoszenia znacznej ilości drużyn, Turniej może być podzielony na 2 części. 
9. Szczegóły organizacyjne zostaną podane na stronie http://zs2.sanok.pl po terminie przyjmowania 

zgłoszeń. 
10. Do Turnieju dopuszczone zostaną tylko te drużyny, które w terminie przyślą zgłoszenie 
potwierdzone przez Dyrektora Szkoły. 
– drogą email ( skan/zdjęcie zgłoszenia ) – a.wojcicka@zs2.sanok.pl 
– drogą pocztową – Zespół Szkół Nr 2 ul. Stróżowska 15 38-500 Sanok 
11. Zgłoszenie należy przesłać najpóźniej 7 dni przed ustalona datą Turnieju.  
12. Turniej zostanie zorganizowany 9 marca 2023 r. 

 
§ 2 Przebieg turnieju 

1. Rejestracja drużyn i losowanie stanowisk. 
2. Przedstawienie przez komisję zadania, które należy wykonać, polegające na zbudowaniu robota z 
elementów Lego Mindstorms oraz wykonanie testu. 
Przykładowe zadanie: 
Zbuduj robota do przenoszenia ciężarka o masie 1kg. Robot z obciążeniem musi pokonać dystans 2m. Trasa 
robota będzie nachylona pod kątem 5 stopni. Zwycięży drużyna, która uzyska najkrótszy czas. 
3.  Podczas budowy robota, drużyna będzie mogła korzystać z rad/podpowiedzi opiekuna (ucznia ZS Nr 2 w 
Sanoku). Opiekun nie może fizycznie pomagać w wykonywaniu zadania. 

§. 3 Postanowienia końcowe. 

1. Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy. 
2. Drużyny, które zajmą najwyższe miejsca I-II-III otrzymają nagrody rzeczowe. 
3. Organizator nie pokrywa kosztów przejazdu i wyżywienia. 
4. Uczestnicy zachowujący się niewłaściwie na zawodach mogą być wyproszeni, a ich drużyny 

niedopuszczone do udziału w Turnieju. 
5. Organizator zastrzega sobie prawo do zamieszczenia zdjęć zawodników i osiągniętych wyników na 

stronie internetowej http://zs2.sanok.pl. 
6. Opiekun drużyny jest zobowiązany zapoznać zawodników z regulaminem Turnieju. 
7. Zgłoszenie drużyny jest równoznaczne z przyjęciem warunków zawartych w regulaminie. 


