
Regulamin konkursu plastycznego 

Cyfrowy Mikołaj 

 

 

 
1. Organizatorzy:  

Centrum Doskonalenia Nauczycieli Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Koninie  

ul. Przemysłowa 7  

62-510 Konin  

tel. 63 242 63 39  

www.pbpkonin.pl  

 

TwójRobot.pl – placówka franczyzowa prowadzona przez EXACT Kamila Kurzawa  

ul. Noskowskiego 1/14  

62-510 Konin  

tel. 726 092 193  

www.twojrobot.pl  

 

2. Cele konkursu:  

- popularyzacja nauk ścisłych, 

- podniesienie świadomości dzieci na temat robotyki, 

- nauka logicznego myślenia, 

- pobudzanie i rozwijanie uzdolnień plastycznych u dzieci. 

 

3. Informacje ogólne:  

- przedmiotem konkursu jest wykonanie przestrzennej pracy plastycznej: Cyfrowy Mikołaj, 

- uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas I-III szkół podstawowych z miasta Konina  

i powiatów:  kolskiego, konińskiego, słupeckiego i tureckiego,  

- warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie jednej pracy wykonanej przez klasę  

do Organizatora, 

- do każdej pracy konkursowej należy dołączyć Arkusz zgłoszeniowy, który stanowi Załącznik 1  

do regulaminu  (Arkusz zgłoszeniowy do pobrania również na stronie: www.pbpkonin.pl). 

 

4. Wymogi techniczne:  

- wykonanie konstrukcji robota – Cyfrowego Mikołaja, 

- konstrukcja stabilna (nie może rozpadać się przy transporcie), 

- technika pracy dowolna (np.: puszki, papier, folia, plastikowe pojemniki itp.), 

- format przestrzennej pracy plastycznej nie większy niż wymiary: 50x50x70. 

 

5. Kryteria oceny prac:  

- trafność przekazu,  

- pomysłowość,  

- estetyka wykonania pracy,  

- samodzielność wykonania.  

 

 

http://www.pbpkonin.pl/


6. Terminy:  

- prace należy dostarczyć do dnia 22 grudnia 2016 r.,  

- rozstrzygnięcie konkursu - styczeń/luty 2017 r. Wyniki konkursu zamieszczone zostaną na stronie 

www.pbpkonin.pl,  

- zaproszenie na uroczyste podsumowanie konkursu otrzymają jedynie laureaci i ich opiekunowie.  

 

7. Nagrody:  

I miejsce: Mikołajkowe warsztaty robotyki dla całej klasy - przeprowadzone przez TwójRobot.pl,  

II miejsce: Pokaz robotów dla całej klasy - przeprowadzony przez TwójRobot.pl, 

III miejsce: Pokaz robotów dla całej klasy - przeprowadzony przez TwójRobot.pl 

 

8. Postanowienia końcowe:  

- prace, które nie spełnią warunków konkursu, nie będą oceniane, 

- Organizatorzy nie zwracają prac dostarczonych na konkurs,  

- prace konkursowe oceniać będzie jury powołane przez Organizatorów,  

- w sprawach spornych wynikających z interpretacji regulaminu, ostateczną decyzję podejmują 

Organizatorzy  w porozumieniu z jury,  

- Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ekspozycji i publikacji nagrodzonych i wyróżnionych prac 

na ulotkach, stronach internetowych oraz innych mediach w celach reklamowych konkursu bez 

dodatkowej zgody autorów i opiekunów,  

- administratorem danych osobowych udostępnianych przez uczestników konkursu będą 

Organizatorzy; dane te mogą być wykorzystane tylko i wyłącznie w celach związanych z konkursem,  

- pracę konkursową wraz z arkuszem zgłoszeniowym należy dostarczyć na adres:  

 

Centrum Doskonalenia Nauczycieli  

Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Koninie  

ul. Przemysłowa 7  

62-510 Konin 

 

Regulamin konkursu plastycznego: Cyfrowy Mikołaj dostępny na stronie www.pbpkonin.pl  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik 1 

Arkusz zgłoszeniowy 

Konkurs: Cyfrowy Mikołaj 

(przestrzenna praca plastyczna) 

 

 

Nazwa i adres placówki, numer telefonu: .................................................................................................................................................... 
 

........................................................................................................................................................................................................................................................ 

 

Klasa, liczba dzieci: ...................................................................................................................................................................................................... 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Imię i nazwisko nauczyciela (opiekuna pracy): ...................................................................................................................................... 

 
…………………………………………………………………. 

Data, podpis opiekuna pracy 

 

 

 


