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MIĘDZYŚWIETLICOWY KONKURS EDUKACYJNO-PLASTYCZNY 

NA GRĘ PLANSZOWĄ 

„GRA O ZDROWIE” 

 

  

I. Cele konkursu 

 

1. Wyróżnienie i nagrodzenie najciekawszych gier planszowych. 

2. Promocja idei gier planszowych jako wartościowego sposobu rozwijania umiejętności 

            kluczowych oraz ciekawego sposobu spędzania wolnego czasu w grupie rówieśniczej 

           oraz rodzinie. 

3. Rozwijanie umiejętności konstruowania gier. 

4. Kształtowanie właściwych nawyków dotyczących zdrowego stylu życia. 

5.        Wzrost poziomu świadomości społecznej dotyczącej wpływu żywienia i aktywności 

           fizycznej na zdrowie. 

 
   

 

II. Organizator konkursu 

 

1.  Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 15 im. Jana Pawła II, ul. 

Adamskiego 24, 40-069 Katowice (zwana dalej Organizatorem). 

2. Wszelkie informacje pozyskane w związku z realizacją konkursu zostaną 

wykorzystane wyłącznie dla celów z nim związanych. Informacje stanowiące dane osobowe 

podlegać będą ochronie stosownie do wymogów ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 

10 maja 2018 r. Dz. U. poz. 1000 oraz z rozporządzenia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), 

Dz. Urz. UE L 119, str. 1 – zwane inaczej „RODO” (stosowane od 25.05.2018 r. wraz 

z nowymi przepisami krajowymi).  

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu. 

4. Obowiązujące terminy związane z konkursem:  

 gra z oświadczeniem (załącznik nr 1).  

b) 19.04.2019 r. – przekazanie Organizatorowi prac konkursowych,  

c) 30.04.2019 r. – ogłoszenie wyników konkursu.  

5. Osoby upoważnione do udzielania informacji na temat konkursu: Alicja Gansty,  

            e-mail: ala.kce@wp.pl 

 

III. Uczestnicy konkursu 

 

1. Konkurs adresowany jest do uczniów katowickich szkół uczęszczających do świetlic 

szkolnych. 

 

IV. Praca konkursowa 

 



2 

 

1. Do konkursu mogą być zgłaszane tylko oryginalne prace autorstwa jednego ucznia, 

nienaruszające praw autorskich osób trzecich, uprzednio nigdzie niepublikowane. 

2. Każda osoba może przysłać na konkurs jedną grę planszową z opisem zasad.  

3.         Forma i technika wykonania prac jest dowolna. 

4. Praca konkursowa zawierać powinna:  

a) opis gry z tytułem, 

c) zasady gry planszowej, 

d) wykonana przez ucznia gra planszowa. 

5. Pracę konkursową należy przesłać lub dostarczyć na adres: Szkoła Podstawowa nr 15 

im. Jana Pawła II, ul. Adamskiego 24, 40-069 Katowice z dopiskiem: „GRA O ZDROWIE”. 

6. Do pracy należy dołączyć informację:  

a) imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego, 

b) nazwę i adres placówki przystępującej do konkursu,  

c) dane uczestnika konkursu (imię i nazwisko, wiek, klasa) . 

7. Nadesłanie pracy na konkurs jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na 

dysponowanie pracą przez Organizatora poprzez: 

a) umieszczenie opisu gry i dokumentacji fotograficznej na stronie internetowej 

Organizatora http://sp15.edu.pl. 

 

V. Kryteria i ustalenie wyników konkursu 

 

1. Komisja powołana przez Organizatora dokona wyboru najciekawszych gier 

planszowych na podstawie następujących kryteriów: 

a) zgodność pracy z celami konkursu,  

b) oryginalność i pomysłowość ujęcia tematu, 

d) czytelność opisu zasad gry planszowej, 

e) estetyka wykonania gry.  

2. Prace konkursowe uczestnicy dostarczają wraz z oświadczeniem (załącznik nr 1) drogą 

pocztową lub osobiście w terminie do 19 kwietnia 2019 r. z dopiskiem: „GRA O ZDROWIE” 

3. Prace nadesłane po upływie terminu określonego w pkt. 3 niniejszego rozdziału nie 

będą rozpatrywane. Decyduje data stempla pocztowego. 

4. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi najpóźniej do 30 kwietnia 2019 r. Zwycięzcy 

zostaną poinformowani telefonicznie o wyniku konkursu. Lista zwycięzców zostanie 

opublikowana na stronie http://sp15.edu.pl.  

5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu rozstrzygnięcia konkursu.  

6.  O ewentualnej zmianie terminu oraz miejsca wręczenia nagród laureaci zostaną 

powiadomieni telefonicznie przez Organizatora.  

 

VI. Rozstrzygnięcie konkursu 

 

1. Rozstrzygnięcia konkursu dokona Komisja Konkursowa powołana przez 

Organizatora. 

2. Prace niezgodne z kryteriami nie będą brane pod uwagę przez Komisję Konkursową. 

3. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne. 

4. Wyniki Konkursu ogłoszone zostaną na stronie internetowej Organizatora. 
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5. Prace zgłoszone do konkursu autorzy mogą odebrać osobiście, po ustaleniu terminu 

z Organizatorem.  

6. Koszt przejazdu po odbiór nagrody pokrywa Uczestnik. 

 

VII. Nagrody, wyróżnienia i dyplomy 

 

1. Autorzy nagrodzonych gier planszowych otrzymają: 

a) nagrody rzeczowe,  

b) dyplomy.  

 

VIII. Postanowienia dodatkowe 

 

1. Uczestnik konkursu potwierdza, że nie przysługuje mu żadne wynagrodzenie z tytułu 

przeniesienia autorskich praw majątkowych do pracy na rzecz Organizatora. 

2. W przypadku, gdy praca dostarczona przez uczestnika konkursu, wbrew jego 

zapewnieniu, narusza prawa osób trzecich, uczestnik konkursu zobowiązany  

jest do zwolnienia Organizatora z obowiązku pokrycia wszelkich roszczeń, szkód i strat, nie 

wyłączając kosztów obsługi prawnej. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu Konkursu. 
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Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu ”Gra o zdrowie” 

 

 

………………………., ……………2019r. 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 
Oświadczam, że zapoznałam/łem się i akceptuję warunki zawarte w  regulaminie 

MIĘDZYŚWIETLICOWEGO KONKURSU EDUKACYJNO-PLASTYCZNEGO NA 

GRĘ PLANSZOWĄ „GRA O ZDROWIE” 

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu danych osobowych 

mojego dziecka w celach wynikających z organizacji Konkursu zgodnie z ustawą o ochronie 

danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. Dz. U. poz. 1000 oraz z rozporządzenia 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 (ogólne rozporządzenie  

o ochronie danych), Dz. Urz. UE L 119, str. 1 – zwane inaczej „RODO”. 

 

 

 

____________________________________ 

czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego 


