
 

 

 
 
 
 

ANEKS z dnia 31.01.2023 r. 
DO REGULAMINU 

Konkursu edukacyjnego „Droga do Przyszłości” 
 
 

Działając na podstawie §5 Regulaminu Konkursu edukacyjnego pod nazwą „Droga do 
Przyszłości” dokonuje 

się zmiany §5 tego Regulaminu, w części: b. Etap półfinałowy, 
który przyjmuje następujące brzmienie: 

 
§ 5 

 a Użyczenie sprzętu – każdy z Zespołów, który zostanie zakwalifikowany do 
udziału w półfinale zostanie wyposażony w sprzęt niezbędny do realizacji pro-
jektu (drukarka 3D) na czas trwania konkursu (odpowiednio w etapie półfi-
nału i finału). 
 

 Wyposażenie w niezbędne materiały – każdy z Zespołów, który zostanie za-
kwalifikowany do udziału w Konkursie zostanie wyposażony w materiał do 
druku 3D (filament) niezbędny do realizacji projektu na czas trwania kon-
kursu (odpowiednio w etapie półfinału i finału). Kolory filamentu będą uzgad-
niane indywidualnie z Zespołami.  
 

 Wybór opiekuna merytorycznego – Organizator wyznaczy opiekunów me-
rytorycznych (doświadczonych nauczycieli wykorzystujących druk 3D w szko-
łach). Każdy z Zespołów będzie mógł wybrać Opiekuna (Mentora), z którym 
będą organizowane regularne spotkania online. Częstotliwość oraz harmono-
gram spotkań z Opiekunem merytorycznym zostanie ustalona w trakcie 
trwanie konkursu (min. raz w miesiącu) i będzie udostępniona na stronie 
www.doprzyszlosci.com 
 

 Zespoły zakwalifikowane do etapu półfinałowego, w trakcie dalszej realizacji 
projektu będą mogły wziąć udział w: dedykowanych webinariach, spotka-
niach online z opiekunami merytorycznymi, spotkaniach online – wsparcie 
techniczne oraz będą prowadziły prace projektowe z pomocą opiekunów 
merytorycznych będących ekspertami w dziedzinach wybranych przez Ze-
społy. Harmonogram pracy z opiekunami będzie ustalany w zależności od 
potrzeb Zespołów i możliwości Opiekunów. 

 
 Wyniki pracy zespołowej – Zespół będzie zobowiązany do przygotowania 

materiału przedstawiającego realizację projektu w postaci: filmu, prezentacji 
multimedialnej lub innej formy przedstawienia i przesłania go do  



 

 

 
 
 
Organizatora nie później niż do 31.03.2023 r. Materiał powinien zawierać: 
wytyczne merytoryczne do projektu, nad którym pracuje Zespół. 
 
 Wybór zespołów finałowych – Zgłoszenia Konkursowe, biorące udział w eta-

pie półfinału zostaną ocenione przez powołaną w tym celu Komisję, składa-
jącą się co najmniej z 3 osób. Spośród 50 Zespołów wybranych do fazy półfi-
nałowej Komisja wybierze 15 Zespołów do fazy finałowej. 
 

 Komisja przyjmie w ocenie Zgłoszeń następujące kryteria:  
realizacja projektu od etapu półfinałowego – postęp w rozwoju projektu, wy-
korzystanie druku 3D w realizacji projektu przypisanego do wybranego ob-
szaru, wykorzystanie procesu myślenia projektowego, staranność wykonania 
i pomysłowość, zaangażowanie i umiejętność współpracy z opiekunem me-
rytorycznym. 
 

 Organizator poinformuje każdy z Zespołów etapu półfinałowego o wynikach 
wyboru Zespołów do finału Konkursu w terminie do 7.04.2023 r. w formie 
wiadomości e-mail wysłanej na adres wskazany w zgłoszeniu konkursowym. 

 


