
REGULAMIN  

MISTRZOSTW POLSKI  W RĘCZNEJ OBRÓBCE KAMIENIA 

organizowanych podczas targów STONE 2017 

POPSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorami Mistrzostw Polski w ręcznej obróbce kamienia, zwanych dalej 

Mistrzostwami, są Związek Pracodawców Branży Kamieniarskiej oraz Międzynarodowe 

Targi Poznańskie sp. z o.o. (zwane dalej MTP). 

2. Miejscem odbywania się Mistrzostw jest Poznań. 

3. Mistrzostwa odbywają się podczas trwania Targów Branży Kamieniarskiej STONE 2017, 

w dniach w dniach 23-24.11.2017. 

4. Uczestnicy Mistrzostw są zobowiązani do zapewnienia we własnym zakresie  narzędzi  

do ręcznej obróbki kamienia i urządzeń pomiarowych oraz strojów roboczych i środków 

BHP. Uczestnicy pokrywają również koszty dojazdu na Mistrzostwa oraz ubezpieczenia NW 

i OC. 

5. Organizatorzy zapewniają każdemu uczestnikowi: 1 nocleg (23/24.11.2017r.) oraz dwa 

obiady w trakcie Mistrzostw, a także zaproszenie na bankiet dla wystawców w dniu 

23.11.2017r.  

JURY  

1. Za prawidłowy przebieg Mistrzostw, oraz za ocenę merytoryczną wyników odpowiada  7 

osobowe Jury pod przewodnictwem Komisarza zawodów.  

2. W skład Jury wchodzą: Komisarz zawodów, przedstawiciele komisji egzaminacyjnych 

 w zawodzie kamieniarz, przedstawiciele świata sztuki i architektury oraz przedstawiciel 

MTP. 

3. Komisarz zawodów reprezentuje Organizatorów i odpowiada za przebieg Mistrzostw. 

REKRUTACJA 

1. Za rekrutacje uczestników Mistrzostw odpowiada Związek Pracodawców Branży 

Kamieniarskiej. 

2. Rekrutacja będzie przeprowadzona na podstawie nadesłanych przez kandydatów kart 

zgłoszeniowych (zał. nr 1 do Regulaminu).  

3. Zgłoszenia  należy wysyłać w formie elektronicznej na adres rekrutacja@zpbk.pl do 

06.11.2017. 



4. Spośród nadesłanych zgłoszeń Zarząd ZPBK wyłoni sześcioro uczestników do dnia 

09.11.2017. 

5. O wynikach rekrutacji ZPBK powiadomi kandydatów za pomocą poczty e-mail. Lista 

uczestników zostanie opublikowana na stronach Organizatorów. 

PRZEBIEG 

1. Konkurs odbywa się w ciągu 2 dni w trakcie trwania targów STONE 2017: 

    a) w dniu 23.11.2017.r. w godzinach 10.00-17.00 ; uczestnicy Mistrzostw mają do 

dyspozycji 7 godzin na wykonanie pracy – ręcznej obróbki kamienia . 

    b) w dniu 24.11.2017.r. w godzinach 10.00-15.30 ; uczestnicy Mistrzostw mają do 

dyspozycji 5,5 godziny na wykonanie pracy – ręcznej obróbki kamienia . 

2. Uczestnicy otrzymują do wykonania trzy zadania, polegające na obróbce wapiennego bloku 

o wymiarach 40x40x40 cm: 

 wykonanie detalu architektonicznego na podstawie rysunku technicznego, 

 wykonanie prac literniczych, 

 wykonanie płaskorzeźby lub rzeźby na podstawie ogólnej tematyki 

3. Ocenie przez Jury podlegają: 

 dokładność odwzorowania detalu architektonicznego, 

 dokładność wykonania prac w kamieniu, 

 nowatorskie podejście do zadanej tematyki dla płaskorzeźby (rzeźby), 

 zgodne z zasadami wykonanie prac literniczych, 

 ergonomia i zasady BHP w pracy z kamieniem, 

 poszanowanie surowca naturalnego, 

 umiejętne posługiwanie się narzędziami, 

 umiejętność zastosowania różnych technik kamieniarskich, 

 zasady fair play 

4. Uczestnicy Mistrzostw wykonają zadania przy użyciu przywiezionych przez siebie 

narzędzi i urządzeń pomiarowych. Zabronione jest używanie elektronarzędzi i narzędzi 

pneumatycznych. 

5. Spośród 6 uczestników zostaną wyłonieni Mistrz Polski i Wicemistrz Polski w ręcznej 

obróbce kamienia. 

6. Prezentacja laureatów i wręczenie dyplomów odbędzie się 24.11.2017 o godz. 16.00 na 

terenie MTP. 

 

 



POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Uczestnicy wyrażają zgodę na wykorzystanie przekazanych wraz z kartą zgłoszeniową 

zdjęć i informacji  do celów promocyjnych wydarzenia przez Organizatorów. 

2. Wykonawcy zobowiązują się przekazać majątkowe prawa autorskie na rzecz 

Organizatorów. 

3. W przypadku spraw nieuregulowanych w Regulaminie, a dotyczących przebiegu 

Mistrzostw, decyzję podejmuje Jury.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KARTA ZGŁOSZENIOWA  
Załącznik Regulaminu Mistrzostw Polski w Ręcznej Obróbce Kamienia 

 

 

1. Imię i nazwisko: 

............................................................................................................................. ... 

2.Firma (opcjonalnie, jeżeli dotyczy): 

............................................................................................................................. ... 

3. Doświadczenie zawodowe: 

a. potwierdzenie kwalifikacji zawodowych (np. dyplom czeladnika, mistrza, ukończona szkoła 

branżowa, inne ) prosimy podać datę uzyskania kwalifikacji: 

............................................................................................................................. ...

................................................................................................................................

............................................................................................................................. ...

................................................................................................................................ 

b. początek rozpoczęcia działalności/pracy w branży kamieniarskiej: 

............................................................................................................................... 

4. Załączniki: 

Fotografie 5 własnych prac kamieniarskich (pliki muszą być zapisane w popularnym formacie 

graficznym, w rozdzielczości umożliwiającej wydruk). 

Zdjęcia powinny dokumentować jak największy zakres umiejętności obróbki kamienia przez 

kandydata. 

 

Oświadczam, że prace na zdjęciach wykonane zostały przeze mnie samodzielnie i własnoręcznie. 

Akceptuję postanowienia Regulaminu Mistrzostw Polski w Ręcznej Obróbce Kamienia. 

Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29. 08. 1997 r. (Dz. U. z 2002 Nr 101, poz. 926 późn. zm.), wyrażam zgodę na 

przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji i realizacji Mistrzostw Polski w Ręcznej Obróbce Kamienia podczas 

Targów Stone 2017.  

 

............................................................... 

 

Wypełnioną i podpisaną Kartę Zgłoszeniową należy wysłać na adres rekrutacja@zpbk.pl 


