
REGULAMIN KONKURSU NA ZAPROJEKTOWANIE GRY EDUKACYJNEJ 
O TEMATYCE MATEMTYCZNO-PRZYRODNICZEJ  

 
1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Widomej 
pod patronatem Gminy Iwanowice. 
 
2. Koordynator konkursu: Ewelina Solecka, Blanka Kulczycka 
 

Przedmiot i cele konkursu 
1. Przedmiotem konkursu jest opracowanie gry  edukacyjnej  dotyczącej tematyki 
matematyczno-przyrodniczej.  
2. Konkurs skierowany jest do uczniów  szkół  w podstawowych w gminie Iwanowice klas IV-
VIII.  
3. Autorem pracy  musi być 1 osoba. 
4.  Celem konkursu jest szerzenie wśród młodzieży wiedzy z zakresu matematyczno-
przyrodniczej.  
 

Forma dostarczenia pracy 
1.  Na konkurs uczestnicy mogą przesłać tylko jedną pracę konkursową. 
2. Gra może być wykonana  dowolną techniką. 
3. Gra powinna być bogata w różnorodne aktywności, powinna łączyć zabawę z 
wypełnianiem misji ekologicznych i matematycznych. 
4. Gra powinna być przeznaczona dla osób w wieku 5-99 lat.  
5. Gra musi zawierać ciekawe warianty rozgrywek, min. 25 pytań quizowych dotyczących 
ekologii, przyrody, matematyki, biologii.  
6. Do pracy konkursowej musi być dołączona instrukcja przygotowana na oddzielnej kartce 
formatu A4.  
7. Nie jest wymagane wykonanie kostki do gry i pionków.  
8. Do każdej pracy konkursowej musi być dołączony formularz zgłoszeniowy oraz zgoda na 
udział w konkursie.  
9. Do konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie prace autorstwa uczestników, nienaruszające 
praw autorskich osób trzecich, nigdzie uprzednio niepublikowane.  
 

 
Miejsce i termin składania prac 

1. Prace konkursowe należy składać do dnia 17.12.2021 r. 
2. Prace konkursowe wraz z kartą zgłoszenia oraz zgodą należy złożyć  w Szkole 
Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Widomej. 
3. Prace zostają własnością organizatora konkursu. 
4. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 21.12.2021 r. 
5. Laureaci o wynikach konkursu zostaną powiadomieni przez Organizatora telefonicznie lub 
drogą mailową. 
 

Kryteria oceny prac konkursowych 
1. W celu oceny prac konkursowych zostanie powołana komisja w składzie Ewelina Solecka 
nauczyciel biologii, przyrody, geografii i chemii oraz Blanka Kulczycka nauczyciel matematyki, 
fizyki, informatyki. 



2. Komisja dokona oceny nadesłanych gier planszowych wg następujących kryteriów:  
- walory artystyczne,  
- zgodność tematu,  
- oryginalność i pomysłowość,  
- przejrzystość zasad gry,  
- estetyka pracy wykonania, 
 - jakość techniczna. 
 

Nagrody 
1. Uczniowie, którzy zajmą 3 pierwsze miejsca dostaną atrakcyjne nagrody rzeczowe oraz 
dyplomy.  
2. Nagrody w ramach konkursu (dyplomy, nagrody rzeczowe) zostały dofinansowane  
z budżetu Gminy Iwanowice, ze środków finansowych Gminnego Programu Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. 
 
 
 
Formularz zgłoszeniowy : 
 
Imię nazwisko uczestnika …………………………………………………………………………….……………………… 
Nazwa szkoły ucznia …………………………………………………………………………………………….……………… 
Dane kontaktowe numer telefonu, adres email ………………………………………………………..…………. 
 
 


