
Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Radzionkowie 

14 maja 2019 roku organizuje 

LIGĘ MISTRZÓW 

zawody kierowane do uczniów klas III gimnazjum i VIII oraz VII klas szkół podstawowych. 

Imprezę zaczynamy od godziny 9.00 

 

KONKURENCJE: 

1. Liga zawodowców, 

2. Rozgrywki siatkówki, 

3. Konkurs artystyczny 

- Konkurs taneczny „Wyginam śmiało ciało”, 

- Konkurs piosenki „Śpiewać każdy może”. 

 

REGULAMIN 

1. Liga zawodowców – zabawny konkurs dotyczący wiedzy o zawodach. Quizy oraz część 

praktyczna:  

a. hotelarski „Mistrz gościnności”; 

b. spedycyjno-logistyczny „Na pokładzie samolotu” ; 

c. konkurs elektryczny „Elektryczność wśród nas”.  

Zespoły dwuosobowe (dla każdego z zawodów). 

2. Rozgrywki siatkówki – drużyny minimum sześcioosobowe, mogą być składy mieszane. Mecz 

rozgrywany do dwóch setów wygranych. Dodatkowe punkty dla drużyny za zabawne stroje 

(np. spódniczki, opaski, peruki, itp.). 

3. Konkurs artystyczny w skład którego wchodzą: 

a. Konkurs taneczny „A ty tańcz, kiedy inni tańczą” – występy solo, w duetach lub w 

zespołach. Układ dowolny, maksymalny czas występu – 5 minut. Muzykę wysyłamy 

na adres mailowy: pedagog@zste.pl do 10 maja 2019 roku z dopiskiem „Konkurs 

taneczny”.  

b. Konkurs piosenki „Śpiewać każdy może” – występy solo, w duetach lub w zespołach. 

Prezentujemy 1 piosenkę w dowolnym języku o dowolnej tematyce. Muzykę 

wysyłamy do 10 maja 2019 roku na adres mailowy: pedagog@zste.pl z dopiskiem 

„Konkurs piosenki”. 

4. Wszystkie zgłoszenia dokonujemy drogą elektroniczną do 10 maja 2019 roku poprzez 

formularz pod adresem: https://zste.pl/dni_otwarte.html lub na stronie internetowej 

https://zste.pl w zakładce „DNI OTWARTE KONKURS” podajemy: nazwę szkoły, rodzaj 

konkurencji, w której chcemy wziąć udział i nazwiska i imiona uczestników.  

5. Administratorem podanych danych osobowych jest organizator „Dni otwartych”. Dane 

zostaną wykorzystane wyłącznie celu organizacji „Dni otwartych” w ZST-E w Radzionkowie 

i zostaną usunięte po rozstrzygnięciu konkursów.  

6. Możliwość udziału w konkursach po przedstawieniu zgody na przetwarzanie danych 

osobowych podpisanej przez rodziców lub opiekunów prawnych. 



7. Ze względu na czas trwania rozgrywek siatkarskich uczestnicy konkurencji sportowej nie 

mogą dokonać zapisów na inne konkurencje. 

8. Na zwycięzców poszczególnych konkursów czekają atrakcyjne nagrody. 

9. Punktacja ligi mistrzów: 

Liczba punktów za uzyskane miejsca w poszczególnych konkursach: 

I. miejsce 20 pkt. 

II. miejsce 16 pkt. 

III. miejsce 13 pkt. 

IV. miejsce 10 pkt. 

V. miejsce 8 pkt. 

VI. miejsce 6 pkt. 

VII. miejsce 4 pkt. 

VIII. miejsce 3 pkt. 

IX. miejsce 2 pkt. 

X. miejsce 1 pkt. 

Konkursy liczone w konkurencji LIGI MISTRZÓW to: 

1. Liga zawodowców, 

2. Rozgrywki siatkówki, 

3. Konkurs artystyczny 

 

Atrakcje towarzyszące: 

- grill 
- słodki poczęstunek 
- liczne nagrody rzeczowe 
- możliwość zapoznania się z ofertą edukacyjną szkoły.  
 

Zapraszamy serdecznie. 

Organizatorzy 


