
 

REGULAMIN 
1. Konkurs skierowany jest do uczniów ze szkół podstawowych                                                         

w województwie wielkopolskim  (klasy I – III i IV-VI). 

2. Każda gra zgłoszona do udziału w konkursie musi być pracą wykonaną własnoręcznie. 

3. Praca konkursowa powinna zawierać elementy charakterystyczne dla gry planszowej:  tytuł 

instrukcję gry, planszę oraz pionki do gry i kostkę. 

4. Tematyka gry powinna nawiązywać do regionu wielkopolskiego i ma uwzględniać 

bezpieczeństwo, wiedzę matematyczną , ekologiczną i ekonomiczną  

5. Technika wykonania pracy jest dowolna ( bez materiałów sypkich).  

6.Format pracy nie mniejszy niż A3 

7. Gra planszowa może być tworzona indywidualnie lub w grupach  (maksymalnie 3 osoby).  

8. Każdy uczestnik lub grupa może wykonać i zgłosić do konkursu tylko jedną grę planszową. 

9. Ocenie podlegać będą: pomysł, staranność wykonania oraz estetyka pracy.  

10. Do pracy należy dołączyć metryczkę ( załącznik 1): imię i nazwisko autora/autorów, wiek, adres 

i telefon/e-mail, klasa, nazwa szkoły. 

11. Prace konkursowe oceniane będą w dwóch  kategoriach wiekowych: 

* szkoła podstawowa kl. I - III 

* szkoła podstawowa kl. IV - VI 

12.  Najciekawsze prace zostaną nagrodzone. Przewidziane są trzy nagrody                                         

- za I, II i III miejsce w każdej kategorii oraz wyróżnienia 

13. Autorzy nagrodzonych prac zostaną poinformowani o formie wręczenia nagród 

14. Termin nadsyłania prac upływa 30 listopada 2017 r.  

15. Nadesłane prace na konkurs przechodzą na własność organizatora  konkursu –                              

SP w Białej Panieńskiej oraz  PKO BP w Koninie  

16. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Szkolne Blogi Szkoła Podstawowa 

im. Kornela Makuszyńskiego w Białej Panieńskiej.  

17. Organizatorem konkursu jest: Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego                          

w Białej Panieńskiej i PKO BP O/1 w Koninie 

18. Patronat Honorowy Burmistrz  Rychwała 

19. Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu oraz 

zgodę na wykorzystanie wizerunku uczestnika w artykułach do prasy, stronach internetowych               

i innych publikacjach (Dz. U. Nr 133 poz. 883). 

20.Informacji na temat konkursu udziela: opiekun SKO tel. 888949622 

21. Prace należy przysłać na adres:    

 Szkoła Podstawowa                                                                                                                                

im. Kornela Makuszyńskiego                                                                                                                   

w Białej Panieńskiej 72                                                                                                                         

62- 574 Grochowy                                                                                                                      

Konkurs SKO 

 

 

 

 



 

METRYCZKA UCZESTNIKA KONKURSU 

Gra planszowa  

„BEZPIECZNA WĘDRÓWKA PO WIELKOPOLSKIE Z SKO: 

* Imię i nazwisko autora/autorów:.................................................................................................... 

* Wiek  autora/ autorów- kategorie wiekową ..................... 

*Dokładny adres placówki: ............................................................................................................. 

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

* Telefon:.............................................. E-mail:................................................................................ 

* Imię i nazwisko opiekuna ( nauczyciela)…………………………………………………………… 

* Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Regulaminu konkursowego, znajdującego się na stronie                   

https://www.szkolneblogi.pl/blogi/biala-sko/ 

Miejscowość, data                                                                                                                          Podpis opiekuna 

 

 


