
Konkurs szkolny “ZAGRAJMY W MATEMATYKĘ”

Jeśli lubisz grać w gry planszowe i  masz pomysł na grę według własnych reguł – ten
konkurs jest właśnie dla Ciebie! Zapoznaj się z regulaminem i stwórz własną

matematyczną grę planszową.

REGULAMIN:

I. Główne założenia konkursu:

1. Szkoła Podstawowa nr 8 w Mielcu wraz z Dyrekcją i organizatorami
konkursu - nauczycielkami matematyki - Panią Małgorzatą Herchel i Panią
Ewą Podgórską, ogłasza konkurs na opracowanie matematycznej gry
planszowej pt. “Zagrajmy w matematykę”.

2. Konkurs rozpoczyna się 01.10.2021 roku.
3. Prace konkursowe należy dostarczyć do nauczycielek matematyki - Pani

Małgorzaty Herchel lub Pani Ewy Podgórskiej do dnia 03.12.2021 roku.
4. Każdy uczeń może wykonać na konkurs jedną pracę.
5. Autorem pracy konkursowej może być jeden uczeń (nie można pracować

w grupach).
6. Gra powinna być wykonana samodzielnie przez ucznia, odręcznie.
7. Do konkursu mogą być zgłoszone wyłącznie prace autorskie, nigdzie nie

publikowane.
8. Wykonane gry pozostaną w naszej szkole i posłużą uczniom do gier na

zajęciach.

II. Cele konkursu:

● promowanie gier planszowych;
● kształtowanie pojęć matematycznych;
● zaprezentowanie wartości i talentu plastycznego uczniów oraz

kształtowanie ich osobowości i odporności emocjonalnej;
● kształtowanie umiejętności tworzenia instrukcji i zasad gry planszowej;



III. Warunki uczestnictwa w konkursie:

1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkoły podstawowej. W konkursie
zostały ustalone trzy kategorie uczestników:

a) pierwsza kategoria - uczniowie klas I – III szkoły podstawowej;

b) druga kategoria - uczniowie klas IV - V szkoły podstawowej;

c) trzecia kategoria -  uczniowie klas VII - VIII szkoły podstawowej.

2. Zadaniem uczestników jest samodzielne wykonanie gry planszowej
związanej z matematyką.

3. Praca konkursowa powinna zawierać elementy charakterystyczne dla gry
planszowej: tytuł, instrukcję, planszę, pudełko, pionki lub karty, kostki do
gry, itp.

4. Do gry należy dołączyć kartkę z imieniem i nazwiskiem ucznia wraz
z klasą, do której uczęszcza oraz Kartę Zgłoszenia do Konkursu
(Załącznik nr 1).

5. Prace niepodpisane lub oddane po terminie nie będą brały udziału
w konkursie.

6. Wykonana gra powinna być gotowa do użycia.
7. Gra powinna być wykonana w sposób umożliwiający jej wielokrotne

wykorzystanie.
8. Kryteria oceny prac: zgodność z tematem konkursu, samodzielność,

estetyka i staranność wykonania, zrozumiałe zasady gry, wartość
merytoryczna, pomysłowość.

9. Prace konkursowe mogą być wykonane dowolną techniką przestrzenną
lub plastyczną np. ołówek, kredka, węgiel, pastele, farby plakatowe lub
olejne, wycinanki, itp. (z wykluczeniem prac konkursowych wykonanych
techniką komputerową).

10.Prace nie spełniające wymogów regulaminowych, nie będę brały udziału
w konkursie.

IV. Komisja oceniająca:

1. W celu oceny prac konkursowych zostanie powołana przez Dyrektora Szkoły
Podstawowej nr 8 Komisja oceniająca przyniesione prace konkursowe.

2. Zadaniem Komisji oceniającej będzie:
● kwalifikacja zgłoszonych gier planszowych do udziału w Konkursie;
● cena zgłoszonych prac konkursowych;
● przyznanie nagród.



3. Zwycięzcą Konkursu zostanie Uczestnik, który spełnili wszystkie warunki
określone w Regulaminie i którego jury konkursowe wskaże jako autora
najciekawszej gry planszowej.

4. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o miejscu i terminie wręczenia
nagród.

5. Wszelkie kwestie dotyczące pracy Komisji oraz ustalenia rozstrzyga
organizator Konkursu.

6. Decyzja Komisji w sprawie przyznania nagród jest ostateczna i nie podlega
odwołaniu.

V. Wystawa pokonkursowa:

1. Nagrodzone w Konkursie gry planszowe zostaną wystawione w Szkole
Podstawowej nr 8.

2. Szkoła Podstawowa nr 8 zastrzega sobie prawo do bezpłatnej publikacji
i rozpowszechniania prac konkursowych na wystawie pokonkursowej,
w prasie, Internecie oraz w innej drukowanej formie niezbędnej do
prawidłowej realizacji działań informacyjno – promocyjnych Szkoły
Podstawowej nr 8.

VI. Postanowienia końcowe:

1. Nagrodzone prace przechodzą na własność Organizatora. Pozostałe,
nienagrodzone prace również przechodzą na własność Szkoły.

2. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu oraz
wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika przez
Organizatora do celów organizacyjnych i promocyjnych konkursu.

Dane osobowe Uczestników i zwycięzców Konkursu będą przetwarzane
przez Organizatora dla celów organizacji i rozstrzygnięcia Konkursu,
informowania opinii publicznej o jego przeprowadzeniu oraz wynikach, a także
wydania przyznanych nagród.

3. Opiekunom Uczestników Konkursu przysługuje prawo wglądu do danych
osobowych swoich i Uczestnika, prawo poprawy treści danych osobowych
oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania i usunięcia ich danych
osobowych.

4. Organizatorzy informują, iż podane dane osobowe będą przetwarzane
zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).



5. Opiekunowie Uczestników Konkursu wyrażają zgodę na publikację ich imienia
oraz nazwiska na stronach internetowych Organizatorów oraz profilach
społecznościowych (facebook) oraz w zainteresowanych mediach.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie.


