
Wytyczne dla uczestników i opiekunów  

zawodów okręgowych XXIII edycji Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej 

EUROELEKTRA organizowanych  
 

w …………………………………………………………………………… 

 
 
1. Uczestnik i opiekun przed wejściem do szkoły zobowiązany jest do dezynfekcji rąk. 

 

2.  Na olimpiadę może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych 

sugerujących chorobę zakaźną. 

 

3. Uczestnik i opiekun nie może przyjść na olimpiadę, jeśli przebywa w domu z osobą na 

kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych lub sam jest objęty kwarantanną lub 

izolacją w warunkach domowych. 

 

4. Po wejściu na holu szkoły odbywać się będzie rejestracja. Zarejestrowani uczestnicy  

i opiekunowie będą kierowani do sali w której będzie można zostawić wierzchnie okrycie, 

plecaki zbędne rzeczy. Każda ze szkół będzie posiadać własną przydzieloną sale.  

 

5. Po zarejestrowaniu wszystkich szkół, uczestnicy przebywający w przydzielonych salach 

będą kolejno proszeni do sali w której odbywać się będzie olimpiada.  

 

6. Na olimpiadzie każdy uczestnik korzysta z własnych przyborów piśmienniczych oraz 

kalkulatora. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających. 

 

7. Czekając na wejście do sali w której odbywać będzie się olimpiada, zdający i opiekunowie 

zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos. 

 

8. Na teren szkoły mogą wejść zdający i opiekunowie z zakrytymi ustami i nosem maseczką 

jedno lub wielorazową. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły,  

z wyjątkiem sali w której odbywać będzie się olimpiada po zajęciu miejsc przez zdających. 

 

9. Zdający jest zobowiązany zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali w której 

odbywać będzie się olimpiada. Po zajęciu miejsca w sali w której odbywać będzie się 

olimpiada (w trakcie zawodów) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy: 

1) odchodzi do niego przewodniczący lub członek komisji, aby odpowiedzieć na zadane 

przez niego pytanie, 

2) wychodzi do toalety, 

3) kończy zawody i wychodzi z sali w której odbywać będzie się olimpiada. 

 

10. Zdający, jeśli uzna to za właściwe, może mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu. 

 
11. Zespół Szkół Energetycznych w Rzeszowie nie zapewnia picia i wyżywienia.  
 
 


