
Elbląg, 30.08.2022 r.

V MIĘDZYSZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY

SZKÓŁ PODSTAWOWYCH (klas I-III)

"Mój wymarzony eko-robot pomaga sprzątać świat"

REGULAMIN KONKURSU

I. ORGANIZATOR:

FanRobot - Nauka i Zabawa, ul. Bednarska 15a, 82-300 Elbląg

II. CELE KONKURSU:

 popularyzacja robotyki wśród uczniów,

 rozwijanie talentów artystycznych uczniów, kreatywności, wrażliwości oraz wyobraźni twórczej,

 kształtowanie świadomości ekologicznej w codziennym życiu,
 kształtowanie  umiejętności  przekazywania  w  formie  plastycznej  własnych  przemyśleń  

i refleksji.

III. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE

1. Zadaniem  uczestników  jest  samodzielne  wykonanie  jednej  pracy  plastycznej na  temat  „Mój

wymarzony eko-robot pomaga sprzątać świat”.

2. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów z klas I-III m.Elbląg, powiatu elbląskiego. 

3. Komisja przyzna nagrody za miejsca od I do III, może też przyznać wyróżnienia specjalne.

4. Autorzy najlepszych i wyróżnionych prac otrzymają nagrody rzeczowe:

 szkoła laureata głównej nagrody otrzyma voucher na bezpłatne warsztaty robotyki z

FanRobot dla klasy do której uczęszcza zwycięzca konkursu.  

 komisja zastrzega sobie inny podział nagród.

5. Format prac plastycznych – papier formatu A4. 

6. Technika wykonania pracy jest dowolna: farby plakatowe, akwarela, rysunek kredką, 

ołówkiem, grafika komputerowa itp.

7. Do prac należy dołączyć w formacie A4 zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział

dziecka w konkursie (załącznik nr 1). Prace plastyczne bez ww. zgody pozostaną bez oceny. 

8. Prace konkursowe na odwrocie muszą zawierać informacje dotyczące uczestnika konkursu:

 imię i nazwisko autora pracy,

 klasę,

 nazwę szkoły, 

 imię i nazwisko nauczyciela przygotowującego ucznia do konkursu.



9. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu.

IV. TERMIN I MIEJSCE NADSYŁANIA PRAC

Prace należy przesyłać do 30 września 2022 roku wyłącznie pocztą, na poniższy adres 

(z dopiskiem KONKURS PLASTYCZNY)

FanRobot - Nauka i Zabawa

ul. Legionów 42/13

82-300 Elblag

V. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi 8 października 2022 na fanpage'u FanRobot pod adresem:  

facebook.pl/robotyka. 

VI. UWAGI DODATKOWE

1.  Prace  nie  będą  zwracane,  przechodzą  na  własność  organizatora  konkursu.  Organizator

zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania nadesłanych prac w dowolnym czasie i

formie dla celów promocyjnych Organizatora.

2. Komisja konkursowa przy ocenie prac weźmie pod uwagę:

 zgodność z tematyką konkursu,

 walory estetyczne pracy,

 oryginalność,

 samodzielność wykonania,

3. Prace niezgodne z regulaminem nie będą brane pod uwagę. 

4. Decyzje Komisji Konkursowej, powołanej przez Organizatora, są ostateczne.

5. Wszelkie sprawy nie uwzględnione w regulaminie rozstrzyga Organizator.

VII. KONTAKT

 Osoba do kontaktu: Paweł Serocki, tel. 517 03 02 02, e-mail: biuro@fanrobot.pl



Załącznik nr 1 do Regulaminu

ZGODA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO NA UDZIAŁ DZIECKA 

W KONKURSIE PLASTYCZNYM ORGANIZOWANYM 

PRZEZ FANROBOT - NAUKA I ZABAWA

 
I. Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka 

................................................................................... (imię i nazwisko)
w  konkursie plastycznym "Mój wymarzony eko-robot pomaga sprzątać świat".

II. Wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  i  publikację  przez  organizatora  konkursu  danych
osobowych  mojego  dziecka  (imienia,  nazwiska,  klasy  i nazwy  szkoły)  w celach
wynikających z organizacji konkursu. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa
ich podania jest  równoznaczna z brakiem możliwości  udziału w konkursie.  Podającym
dane  przysługuje  prawo  do  wglądu  i  poprawiania  swoich  danych.  Administratorem
danych  osobowych  jest  FanRobot  -  Nauka  i  Zabawa  z  siedzibą  w  Elblągu  przy  ul.
Bednarskiej 15a. 

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

             Miejscowość i data                                              Podpis rodzica/opiekuna prawnego uczestnika konkursu
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