
II EDYCJA KONKURSU 

„ EDUKACYJNA ZABAWKA EKOLOGICZNA  

– dawna opolska zabawka” 

Regulamin Konkursu 

§ 1. Organizator i czas trwania konkursu 

1. Organizatorem II edycji konkursu  „Edukacyjna zabawka ekologiczna – dawna opolska 

zabawka” jest Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14 im. Adama Mickiewicza w Opolu. 

2. Konkurs jest realizowany w ramach programu „Opolskie Ogrody Talentów” oraz nawiązuje 

do obchodów 800 – lecia Opola. 

3. Termin nadsyłania zgłoszenia uczestników/ drużyn upływa 24.05.2017 r., decyduje data 

otrzymania zgłoszenia przez Organizatora – forma papierowa, faks. 

4. Konkurs odbywać się będzie  w PSP 14 w Opolu w dniu 30 maja 2017.   

5. Konkurs jest emitowany na stronach www PSP 14 w Opolu oraz  w środkach masowego 

przekazu. 

6. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym Regulaminem i zgodnie z 

powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 

§ 2. Cel konkursu 

Celem konkursu jest: 

 rozbudzanie kreatywności uczestników konkursu w zakresie ekologii, 

 rozbudzenie zainteresowań historią, wyglądem oraz budową dawnej opolskiej zabawki; 

 rozwijanie umiejętności pracy zespołowej, 

 umożliwienie prezentacji uzdolnień plastycznych, technicznych oraz kreatywności uczniów, 

 promocja idei recyklingu oraz upcyklingu. 

§ 3. Zasady udziału w konkursie. Zgłoszenie do Konkursu. 

1. Konkurs jest skierowany do uczniów klas III publicznych szkół podstawowych miasta Opola  

(zwanych dalej Uczestnikiem).  

2. Uczestnikiem konkursu jest 3-osobowa drużyna złożona z uczniów klas III danej Szkoły. 

Jedna Szkoła może wystawić jedną drużynę. Drużyny przybywają na Konkurs wraz z 

Nauczycielem - Opiekunem. 

3. Szkoła wypełnia Formularz Zgłoszeniowy (zał. 1) i przesyła do Organizatora Konkursu w 

terminie do 24 maja 2017 r. na adres mailowy: sokołowska@sp14opole.pl lub faksem na  

nr 77 4743191. 

4. Nadesłanie zgłoszenia Drużyny do konkursu  jest akceptacją regulaminu i zgodą na publikację 

danych Uczestnika (imię, klasa, szkoła, zdjęcia grupowe podczas wykonywania prac, 

prezentacji i wręczania nagród i dyplomów). Każdy Opiekun Drużyny zobowiązuje się 

uzyskać zgodę opiekunów prawnych dzieci na udział w niniejszym Konkursie oraz publikację 

danych osobowych/wizerunkowych wymienionych wyżej (zał. nr 2). 

5.  Zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002, Nr 101, 

poz. 926 i z późn. zm.) dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby niniejszego 

Konkursu i nie będą przekazywane osobom trzecim. 

6. Dane osobowe uczestników będą wykorzystane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzców, 

przyznania nagród i dyplomów. 
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§ 4.  Przedmiot Konkursu 

1. Przedmiotem konkursu jest wykonanie z surowców wtórnych dawnej opolskiej zabawki z 

walorami edukacyjnymi i zaprezentowania jej działania. 

2. Zabawka ma być wykonana przez drużynę podczas Konkursu w dniu 30 maja 2017 r. z 

materiałów ekologicznych i recyklingowych zgromadzonych przez Organizatora Konkursu i 

wylosowanych przez przedstawicieli  Opiekunów drużyn. Wszystkie drużyny otrzymują ten 

sam zestaw materiałów.  

3. Czas wykonania zabawki: 60 minut. 

4. Prezentacja działania zabawki: do 2 minut; prezentacji i działanie zabawki prezentuje członek 

drużyny, która wykonała zabawkę. 

5. Zgłoszenie się do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem na rzecz Organizatora 

konkursu autorskich praw majątkowych na wszelkich polach eksploatacji, w szczególności 

praca konkursowa będzie wykorzystywana poprzez: 

a) zwielokrotnianie, utrwalanie, kopiowanie, 

b) publiczne udostępnianie na stronach www Organizatora i szkół drużyn biorących udział w 

Konkursie. 

6. Uczestnik konkursu zobowiązuje się, iż praca  konkursowa nie będzie naruszała praw osób 

trzecich, w szczególności majątkowych i osobistych praw autorskich i pokrewnych, jak 

również dóbr osobistych. 

§ 5. Przebieg konkursu i zasady przyznawania nagród. 

1. Organizacja konkursu: 

 9.00 powitanie, przedstawienie jury, zapoznanie z celami i regulaminem konkursu; 

 9.30 – 10.30 wykonanie prac; 

 10.30 – 10.50 poczęstunek, obrady jury; 

 10.50 – 11.10 występ artystyczny; 

 11.10 ogłoszenie wyników, rozdanie nagród, dyplomów.  

2. Organizator powołuje Jury Konkursu, w skład którego będą wchodzić przedstawiciele 

Organizatora oraz Opiekunowie Drużyn. 

3. Prace będą oceniane w głosowaniu tajnym w dniu 30 maja 2017.  

4. Głosować będą Opiekunowie drużyn po zasięgnięciu zobowiązującej opinii swojej drużyny na 

„kartach jury” przyznając  punkty wytypowanym przez drużynę zabawkom. Drużyna nie 

może przyznawać punktów sobie. Jurorzy nie głosują na swoją Drużynę. 

5. Punkty będą przyznawane za funkcjonalność zabawki, nawiązanie do dawnej opolskiej 

zabawki,  estetyczne wykonanie, trwałość wykonania oraz niepowtarzalność zabawki. 

6. Po zakończonej ocenienie zabawek (czas oceny i wypełniania kart przez Jury to 10 minut) 

nastąpi podliczenie punktów i ogłoszenie wyników. Punkty podliczają Organizatorzy.  

Opiekunowie drużyn mają prawo uczestniczyć w liczeniu/przeliczaniu punktów. 

7. W konkursie zostanie wyłonionych 3 zwycięzców, których prace zdobyły największą  liczbę 

punktów. 

8. O kolejności miejsc decyduje liczba zdobytych punktów. 

9. Jeżeli dwie lub trzy zwycięskie prace zdobędą taką samą liczbę punktów, wówczas Komisja 

ma prawo przyznać punkt decydujący jednej drużynie. 

10. Decyzja Jury jest ostateczna i nieodwołalna. 

11. Lista zwycięzców wraz z pracami, zdjęcia z przebiegu Konkursu zostaną opublikowane na 

stronie www Organizatora najpóźniej do 6 czerwca 2017 r.   



§ 6. Nagrody 

1. W Konkursie dla laureatów/drużyn  przewidziano dyplomy oraz nagrody rzeczowe.  

2. Dyplomy uczestnictwa otrzymają wszyscy uczestnicy Konkursu.  

§ 7. Postanowienia końcowe. 

1. Biorąc udział w konkursie, uczestnik wyraża zgodę na zastosowanie się do niniejszego 

Regulaminu. 

2. Powielanie i rozpowszechnianie tematu konkursowego bez wiedzy i zgody Organizatora jest 

zabronione. 

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe 

przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł 

zapobiec (dot. zdarzeń losowych, w tym siły wyższej). 

4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu pod warunkiem, że taka zmiana nie 

narusza praw nabytych uczestników konkursu. Zmiana obowiązuje z chwilą opublikowania 

zmienionej wersji regulaminu na stronie internetowej  PSP 14 w Opolu. 

5. Niniejszy regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronach www 

Organizatora. 

 

 

Linki godne polecenia:  

 „Koniki, klepaki, gliniaki - kolorowy świat dawnych zabawek"; 

http://www.muzeumwsiopolskiej.pl/node/317 

 „Zabawki ludowe”; http://wiano.eu/article/657 

 

 

Opracowanie idei i regulaminu Konkursu: nauczyciele PSP 14 Opole 

Kostrzewska Urszula, Pytlik Jolanta, Sokołowska Magdalena 
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