
Szkoła Podstawowa nr 60 
im. Wojciecha Bogusławskiego w Poznaniu 

serdecznie zaprasza uczniów klas 1-3 do wzięcia udziału 
w konkursie plastyczno-technicznym „Patriotyczna gra planszowa” 

   Regulamin konkursu 
1. Cele konkursu: 
- zachęcanie do rozmowy na temat historii Polski, utrwalanie symboli narodowych 
- kształcenie twórczej wyobraźni, aktywizacja plastyczna dzieci 
- układanie poleceń, zasad gry 
- promowanie młodych talentów 
2. Adresaci konkursu: 
Konkurs jest skierowany do uczniów klas 1-3 Szkół Podstawowych.  
3. Zadania dla uczestników i opis prac: 
- zadaniem uczestników konkursu jest zaprojektowanie i własnoręczne wykonanie gry planszowej 
nawiązującej do historii Polski czy symboli narodowych. Format pracy A4. Prace należy wykonywać 
indywidualnie. Do wykonanej gry planszowej należy opracować zasady gry. Nadesłane zdjęcia gier 
planszowych oraz opracowane zasady gry, zostaną zaprezentowane na stronie internetowej Szkoły 
Podstawowej nr 60 w Poznaniu; 
- z każdej szkoły do konkursu może zgłosić swoje prace dowolna liczba uczniów. Jeden uczeń zgłasza 
jedną grę planszową wraz z opracowanymi zasadami gry. Pracę konkursową może zgłosić nauczyciel lub 
rodzic ucznia. W konkursie wytypowanych zostanie 3 zwycięzców i 3 osoby wyróżnione.  
- uczniowie biorący udział w konkursie wysyłają wyraźne zdjęcie wykonanej gry planszowej (najlepiej 
format jpeg., png.) oraz opracowane zasady gry a także skan podpisanej zgody na udział w konkursie oraz 
zgody na przetwarzanie i publikację danych osobowych  (załącznik nr 1) na podany mailowy: 
piechota.karolina@sp60.szkola.pl. W tytule wiadomości należy napisać: Międzyszkolny Konkurs 
Plastyczny „Patriotyczna gra planszowa”, natomiast w treści wiadomości należy podać: imię i nazwisko 
autora pracy, klasę oraz nazwę i adres szkoły, a także dane osoby zgłaszającej: imię i nazwisko oraz 
informację o zgłaszającym: nauczyciel/rodzic). 
- wszyscy uczestnicy muszą wypełnić zgodę na udział w konkursie oraz zgodę na przetwarzanie danych 
osobowych stanowiące Załącznik nr 1 do niniejszego REGULAMINU. Zgoda musi zostać podpisana przez 
prawomocnego opiekuna uczestnika, co stanowić będzie zgodę na udział w konkursie oraz zgodę na 
postanowienia zawarte w REGULAMINIE KONKURSU;   
- nadesłana drogą mailową praca, która nie zawiera odpowiedniego opisu oraz do której nie będzie 
załączona ZGODA NA UDZIAŁ W KONKURSIE i ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH 
OSOBOWYCH  nie będzie brała udziału w konkursie; 
- zdjęcia prac nadesłanych na konkurs oraz nadesłane zasady gry są własnością organizatorów konkursu. 
Uczestnicy konkursu zgłaszając zdjęcie swojej pracy, wyrażają zgodę na udział w konkursie  
i akceptują regulamin konkursu. 
4. Termin nadsyłania prac: 
Do 30.04.2021r (prace nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę). 
5. Adres mailowy: piechota.karolina@sp60.szkola.pl.  
Nauczyciele odpowiedzialni: Karolina Piechota, Anita Kucharska 
6. Ustalenia końcowe: 
Rozstrzygniecie konkursu odbędzie się 7 maja 2021 roku. Osoby nagrodzone w konkursie zostaną 
poinformowane o wygranej drogą mailową, natomiast nagrody zostaną dostarczone do szkół zwycięzców  
i wyróżnionych.   
7. Sponsor: Szkoła Podstawowa nr 60 – Rada Rodziców. 


