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Rejonowy Konkurs na Trójwymiarowy Zamek 

organizowany  przez                                                   

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1                                    

w Mysłowicach 

 

Regulamin Konkursu 

I. Cele konkursu 

- rozwijanie kreatywności uczniów, 

- uczenie estetyki, dokładności  i wytrwałości w dążeniu do celu, 

- rozwijanie zainteresowań i uzdolnień artystycznych dzieci i młodzieży. 

II. Warunki uczestnictwa 

1. Przedmiotem konkursu jest stworzenie trójwymiarowego zamku lub jego fragmentu, 

części. Praca ma być wykonana z surowców wtórnych: papier - karton, plastik, styropian, 

drewno. Warunkiem kwalifikacji pracy do konkursu  jest  jej wysokość, która ma wynosić od 

100 cm-150cm. 

2. Rodzice/opiekunowie prawni mogą pomagać w tworzeniu pracy konkursowej. 

III. Kategoria wiekowa 

1. Konkurs jest adresowany do uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjum. 

IV. Ustalenia organizacyjne 

1. Uwaga! Prace należy dostarczyć do placówki organizatora tylko w dniu 03.01.2018r. 

2. Do pracy należy dołączyć metryczkę zawierającą następujące informacje: 

 imię i nazwisko ucznia 

 wiek autora 

 nazwa szkoły, adres szkoły, telefon 

 imię i nazwisko nauczyciela 

 telefon do nauczyciela prowadzącego 

3. Prace zostaną ocenione przez komisję wyłonioną przez organizatorów. 
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V. Rozstrzygnięcie konkursu 

1. Oceny prac zgłoszonych do konkursu dokonuje jury powołane z organizatorów konkursu. 

2. Jury dokona oceny prac zgodnie z przyjętymi kryteriami tj.: 

 - pomysł na pracę, 

 - estetyka i wygląd wizualny pracy, 

 - rodzaj i sposób wykorzystania materiałów do wykonanej pracy. 

3. Decyzje podjęte przez jury co do oceny prac zakwalifikowanych do konkursu są ostateczne 

i nie podlegają odwołaniu. 

VI. Nagrody i wyróżnienia 

1. Dla autorów najlepszych prac organizator przewiduje nagrody i dyplomy. 

2. Wszystkie prace zakwalifikowane do konkursu zostaną wyeksponowane na wystawie 

pokonkursowej w Muzeum Miasta Mysłowice. 

VII. Sposób/termin ogłoszenia wyników i podsumowanie konkursu 

1. Ogłoszenie wyników odbędzie się podczas Balu Historycznego  w dniu 04.01.2018r. Bal 

rozpoczyna się o godz. 17.00 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Mysłowicach.  

2. Podczas Balu Historycznego organizatorzy dokonają podsumowania konkursu i uhonorują 

zwycięzców. 

3. Na bal zaproszeni są uczestnicy konkursu wraz rodziną i nauczycielem prowadzącym. 

Podczas Balu Historycznego zaproszeni goście uczą się kroków tańców, które oryginalnie 

tańczono kilkaset lat temu na zamkach, dworach i w pałacach Europy. Zapraszamy do 

przyjścia w stroju dawnym, historycznym lub śląskim aby poczuć się jak w prawdziwym 

zamku.  

VIII. Uwagi 

1. Nauczyciel zapoznaje uczniów z pełną wersję regulaminu Konkursu na Trójwymiarowy 
Zamek. 

2. Prace wykonane niezgodne z regulaminem nie będą oceniane. 
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3. Prace zgłoszone do konkursu przechodzą na własność organizatora tj. Zespołu Szkolno-

Przedszkolnego nr 1 w Mysłowicach. 

4. Rodzic/opiekun prawny uczestnika konkursu zgodnie z art. 81, ust.1 Ustawy z dnia                       

4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, (Dz. U. Nr 90 z 2006r., poz. 631,               

z późń. zm. ) i  Ustawą o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z  2002 nr 101, poz. 

926 ze zm.) wyraża zgodę na  przechowywanie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych 

osobowych zawartych w karcie zgłoszeniowej w zakresie niezbędnym do organizacji                       

i przeprowadzenia konkursu oraz promocyjnych działań związanych z Rejonowym 

Konkursem na Trójwymiarowy Zamek. 

5. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego 

regulaminu i oświadczeniem, że prace zgłoszone na konkurs zostały wykonane osobiście lub 

z pomocą rodzica/opiekuna prawnego z zachowaniem wszelkich praw autorskich osób 

trzecich. 

6. Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie konkursu: Kinga Chojnowska,                                           

tel. 503-522-355, e- mail: aramiskch@op.pl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


