
Formularz Pomocy z Zewnątrz 

Na każdym konkursie 1 egzemplarz wypełnionego przez drużynę formularza należy wręczyć Sędziemu Przedstartowemu. 

Problem Długoterminowy: _____________________________________________________________________   Grupa wiekowa: __________________ 

Nazwa Placówki Członkowskiej: ____________________________________________________________  Numer Członkostwa: __________________ 

Miejscowość: ______________________________________________  Województwo: ________________________________  Kraj: __________________ 

Rozumiemy, że nauka nowych umiejętności ma sens wtedy, gdy uczymy się na osobistym doświadczeniu i poprzez własne działanie 

– oraz że konkurs kreatywnych rozwiązań ma sens wtedy, gdy porównywane są wyłącznie autorskie dzieła jego uczestników. 

Wiemy, że – w związku z powyższym – wszystkie elementy rozwiązania Problemu Długoterminowego i Stylu, przedkładane sędziom 

do oceny, muszą być stworzone wyłącznie przez nas. Wiemy też, że żadna osoba, która została wpisana na oficjalną listę członków drużyny 

w bieżącym roku szkolnym, nie może zostać z niej usunięta. 

Zdajemy sobie sprawę, że gdyby ktokolwiek inny wymyślił, zaprojektował i/lub wykonał jakąkolwiek część prezentowanego rozwiązania, 

to byłoby to złamanie reguł, powinno zostać zgłoszone przez nas samych i wiązałoby się z ryzykiem otrzymania punktów karnych. 

Mamy świadomość, że ewentualne nieprzyznawanie się do niedozwolonej Pomocy z Zewnątrz jest demoralizujące dla wszystkich, 

a my chcemy grać uczciwie i być szczerzy wobec siebie, wobec jurorów oraz wobec naszych konkurentów. 

Jeżeli otrzymaliśmy Pomoc z Zewnątrz, poniżej precyzyjnie opisujemy wszystkie jej przypadki – za każdym 

razem określając kto (np. tato Michała) wniósł jaki wkład (np. przyciął i złączył wkrętami deski) w jaki element rozwiązania  

(np. w stelażu dekoracji). Jeśli w pracach nad rozwiązaniem wzięło udział łącznie więcej niż 7 uczestników, podajemy imię i nazwisko 

każdej osoby nadliczbowej – oraz wskazujemy, kiedy po raz ostatni uczestniczyła ona w naszych zajęciach. 

Jeżeli nie otrzymaliśmy Pomocy z Zewnątrz, poniżej wpisujemy: NIE DOTYCZY. 

Własnoręcznymi, czytelnymi podpisami poświadczamy, że powyższe informacje są zgodne z prawdą. 

Członek drużyny: _______________________________  Klasa: ________ Członek drużyny: _______________________________  Klasa: ________ 

Członek drużyny: _______________________________  Klasa: ________ Członek drużyny: _______________________________  Klasa: ________ 

Członek drużyny: _______________________________  Klasa: ________ Członek drużyny: _______________________________  Klasa: ________ 

Członek drużyny: _______________________________  Klasa: ________ 

My, niżej podpisani trenerzy, również potwierdzamy, że powyższe informacje są zgodne z prawdą. 

Trener: ________________________________________________________ Trener: ________________________________________________________ 
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