
REGULAMIN KONKURSU  

„ROBOT, KTÓRY ZMIENI ŚWIAT” 

 

Konkurs zorganizowany z okazji obchodów Roku Lema  

– upamiętnienie postaci Stanisława Lema, Patrona Roku 2021. 

 

I. Organizator i czas trwania konkursu: 

1. Organizatorem jest Biblioteka Szkolna Szkoły Podstawowej nr 356 im. Ryszarda 

Kaczorowskiego w Warszawie. 

2. Konkurs rozpoczyna się 23 września 2021r. i trwać będzie do 22 października 2021r. 

3. Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 27 października 2021r. 

  

II. Cele konkursu: 

- rozwijanie wyobraźni i kreatywności uczniów, 

- utrwalanie zasad projektowania, 

- zachęcenie dzieci do aktywności twórczej, 

- kształtowanie upodobań artystycznych oraz rozwijanie umiejętności plastycznych, 

- kształtowanie świadomości ekologicznej. 

  

III. Warunki uczestnictwa w konkursie:      

1. Konkurs adresowany jest do uczniów klas I-III. 

2. Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie projektu robota w jednej z dwóch 

kategorii: 

* I kategoria – praca plastyczna wykonana dowolną techniką – ołówek, pastele, farby. 

wycinanka, wyklejanka itp. Format pracy – kartka A4. 

* II kategoria – projekt przestrzenny z wykorzystaniem surowców wtórnych, odpadów, 

materiałów ekologicznych. Format pracy – maksymalna wysokość 40 cm. 

3. Do każdej pracy należy dołączyć opis robota, który powinien zawierać informację, jakie 

umiejętności posiada zaprojektowany robot. Całość należy podpisać imieniem i nazwiskiem 

oraz wskazać klasę. 

 



4. Uczeń może przystąpić do konkursu w obydwu kategoriach składając dwie prace. 

5. Prace nadesłane na konkurs muszą stanowić oryginalną twórczość osób biorących udział  

w konkursie, nie mogą w żadnej swojej części stanowić plagiatu. 

6. Pracę wraz z opisem należy dostarczyć do biblioteki szkolnej do dnia 22 października. 

Konieczne jest dostarczenie podpisanych przez rodziców oświadczeń (załączniki 1 i 2). 

7. Wszystkie nadesłane prace nie podlegają zwrotowi i przechodzą na własność Organizatora 

konkursu. 

  

IV. Kryteria oceny prac konkursowych 

Przy wyborze najciekawszych prac Jury będzie kierowało się następującymi kryteriami: 

• zgodność pracy z tematem konkursu, 

• oryginalność pomysłu, 

• estetyka wykonania, 

• dobór środków wyrazu, 

• samodzielność wykonania. 

 

V. Jury i nagrody 

1. Oceny prac dokona Jury powołane przez Organizatora, w skład którego m.in. wejdą 

nauczyciele plastyki. 

2. Przewidziano nagrody dla zwycięzców i dyplomy dla uczestników. Ponadto nagrodzona 

zostanie cała klasa, do której uczęszcza zwycięzca konkursu – uczniowie klasy wezmą udział 

we wspólnym zakopaniu Kapsuły Czasu przeznaczonej do odnalezienia przez przyszłe 

pokolenia. 

3. Przewiduje się zorganizowanie wystawy prac konkursowych. 

  

VI. Postanowienia końcowe 

1. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 356  

im. Ryszarda Kaczorowskiego w Warszawie w Aktualnościach oraz w zakładce Biblioteka. 

2. Wyniki konkursu umieszczone będą na stronie internetowej naszej szkoły oraz 

wywieszone na tablicy informacyjnej. 

3. Wszelkich informacji i wyjaśnień udzielają nauczyciele bibliotekarze pod adresem 

mailowym: biblioteka@sp356.eu 

 

Organizatorzy 



Nauczyciele bibliotekarze 

 

 

___________________, dnia __.__.20__ r. 

 

 

Załącznik nr 1    

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE UDZIAŁU W KONKURSIE „Robot, który zmieni świat”. 

 Organizator: Szkoła Podstawowa nr 356 im. R. Kaczorowskiego w Warszawie 

 Dane uczestnika konkursu: Imię i nazwisko: 

_______________________________________________________________  

Klasa: _________________________________________________________ 

Adres i pełna nazwa placówki oświatowej:  

Szkoła Podstawowa nr 356 im. R. Kaczorowskiego, ul. Głębocka 66, 03-287 Warszawa 

Dane przedstawiciela ustawowego (rodzica, opiekuna prawnego):  

Imię i nazwisko: __________________________________________________________  

 1. Oświadczam, że powyższe dane są prawdziwe i aktualne. 

 2. Oświadczam, że po zapoznaniu się z Regulaminem Konkursu, w tym z informacją na temat 

przetwarzania danych osobowych, akceptuję jego treść oraz (proszę zaznaczyć X):  

 wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w Konkursie i przetwarzanie jego danych osobowych w 

związku z organizacją Konkursu; 

  wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka w celu publikacji wyników 

Konkursu na stronie internetowej. 

 

 

Czytelny podpis przedstawiciela ustawowego 

 _______________________________ 

 

 

 



 

 

 

Załącznik nr 2 

 

 

Oświadczenie 

 

Oświadczam, że zapoznałem(am) się i akceptuję Regulamin Konkursu. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego 

dziecka ……………………………………………………………dla potrzeb konkursu. 

Wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie danych osobowych mojego 

dziecka zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. Z 

2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm. 

Wyrażam zgodę na wykorzystywanie wizerunku mojego dziecka do celów promocyjnych 

konkursu. 

 

 

 

 

..................................                                     ..……………....................................... 

  Miejscowość, data                    (czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego) 
 

 


