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REGULAMIN 

ZSE-H PAPER WINGS 

 

Organizator 

Nauczyciele ZSE-H: Joanna Babiak, Małgorzata Nocuń, Cezary Kraśniewski, Piotr Klejny. 

Honorowy patronat sprawuje: Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomiczno Hotelarskich im. Emilii 

Gierczak w Kołobrzegu Pan Zbigniew Stankiewicz. 

Inspiracją do przeprowadzenia konkursu są Mistrzostwa Świata Red Bull Paper Wings. 

 

Cele konkursu 

1) Integracja we wspólnej zabawie. 

2) Zachęcenie młodzieży oraz nauczycieli do aktywności fizycznej. 

3) Propagowanie kreatywnego i twórczego myślenia. 

4) Rozwój wyobraźni oraz umiejętności technicznych.  

 

Termin zawodów:  

09.06.2022 godzina 10.50   

 

Miejsce zawodów:   

sala gimnastyczna ZSE-H w Kołobrzegu. 

 

Komisja sędziowska:   

prof. Henryk Lisowski 

prof. Dariusz Antkiewicz 

prof. Wioletta Kawińska 

prof. Katarzyna Jardzioch 

prof. Dariusz Pluciński  

prof. Agnieszka Brakoniecka-Sadło 

 

Zasady 

Bez paliwa, bez silnika… po prostu papierowy samolot złożony z karki papieru A4.  

1) Papier zapewnia i dostarcza organizator. 

2) Każdy z uczestników ma dwie szanse na wypuszczenie swojego samolotu. Liczyć 

będzie się lepszy lot. Można użyć różnych samolotów.  

3) Wszystkie starty odbędą się w tych samych warunkach tj. w zamkniętym pomieszczeniu 

bez wiatru. 

4) Papierowy samolot może być wykonany tylko z jednego kawałka papieru                             

tj. standardowego arkusza A4 o gramaturze nie większej niż 100 g.  

5) Kartkę papieru można modyfikować wyłącznie poprzez zagięcie. Przedzieranie, 

sklejanie, przecinanie, spinanie i obciążanie nie są dozwolone.  

6) Każdy z zawodników będzie miał 10 minut na przygotowanie swojego samolotu. 

7) Zespół kontroli lotów (czytaj: komisja sędziowska) musi się upewnić, że piloci biorą 

udział w zawodach z papierowymi samolotami, a nie przedmiotami w innym kształcie, 

takimi jak cienkie papierowe patyki lub kulki papierowe. 
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8) Papierowe samoloty muszą zostać wykonane na miejscu za pomocą udostępnionego 

oficjalnego papieru. 

9) Samolot musi wypuścić w powietrze jedna osoba, bez pomocy, zza prostej linii startu 

oznaczonej na podłodze. 

10) Przekroczenie linii startu skutkuje dyskwalifikacją. Dotknięcie linii startu lub punktu za 

linią podczas wypuszczania samolotu jest uznawane za nieważną próbę.                              

Po wypuszczeniu samolotu zawodnik może przejść za linię startu. 

11)  Konkurencję wygrywa zawodnik, który uzyska największą odległość. 

12) Odległość będzie mierzona przez komisje sędziowską przy użyciu standardowego lub 

laserowego centymetra lub cyfrowego dalmierza.  

13) Podczas pomiaru brane pod uwagę są punkt bazowy na linii startu oraz punkt, w którym 

papierowy samolot po raz pierwszy uderzy o podłogę lub inny przedmiot. Odległość 

będzie mierzona w metrach i centymetrach. 

14) Wynik konkursu zostaną ogłoszone w dniu konkursu tj. 09.06.2022  

 

Nagrody: 

Kategoria uczeń: 

I miejsce nagroda rzeczowa o wartości 200,00 zł.  

(karta podarunkowa) i plus 25 pkt z zachowania. 

II  miejsce nagroda rzeczowa o wartości 150,00 zł   

(karta podarunkowa)  i plus 20 pkt z zachowania. 

III miejsce nagroda rzeczowa o wartości 100,00 zł. 

 (karta podarunkowa) i plus 15 pkt z zachowania. 

(dla wszystkich zarejestrowanych zawodników plus 5 pkt  z zachowania). 

Nagroda dla najlepszej drużyny: Puchar dla odlotowej klasy. 

 

Kategoria nauczyciel: 

I miejsce  obiad dla dwóch osób w Restauracji Impresja 

II miejsce kawa wraz z ciastkiem dla dwóch osób w Restauracji Impresja  

III miejsce kawa  wraz z ciastkiem dla dwóch osób w Restauracji Impresja 

 

Biuro zawodów 

Zgłoszenia do udziału w konkursie będą przyjmowane od  dnia 01.06. do dnia 07.06.2022. 

Należy je przesłać na adres: ekonomkolobrzeg@wp.pl. Formularz zgłoszeniowy wkrótce 

zostanie udostępniony za stronie www.ekonom.kolobrzeg.pl. 

 

Pozostałe informacje 

W dniach 25-27.05.2022 planujemy podczas przerw na 3 piętrze w celach treningowych 

przeprowadzić tzw. „otwarte korytarze do latania” podczas których, będziecie mogli 

przeprowadzić trening i przygotować się do właściwej rywalizacji. 

 

Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się w dniu 24.06.2022 r., podczas uroczystości 

zakończenia roku szkolnego.  

 

          SERDECZNIE ZAPRASZAMY 

mailto:ekonomkolobrzeg@wp.pl
http://www.ekonom.kolobrzeg.pl/

