Płoński Turniej Wielkiegoż LEMA interdyscyplinarny konkurs o zasięgu powiatowym w czterech kategoriach
Kategoria II – Scholland Caross - Konkurs Konstrukcji Przestrzennych

pt.: „Jego LEMinencja Robot.”
Regulamin Konkursu
Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu plastycznego pt.: „Jego LEMinencja ROBOT”, zwanego
dalej „Konkursem”, jest Szkoła Podstawowa nr 4 im. Papieża Jana Pawła II w Płońsku.
1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I – VIII (z podziałem na dwie grupy
wiekowe: I-III i IV-VIII) szkół podstawowych miasta Płońsk i powiatu płońskiego.
2. Autorami prac konkursowych mogą być pojedynczy uczniowie lub zespoły,
maksymalnie 3-osobowe.
Cele konkursu
1. Promocja twórczości Stanisława Lema,
2. Rozwijanie wyobraźni i kreatywności uczniów oraz ich zdolności manualnych.
3. Przybliżenie postaci Stanisława Lema w 100 rocznicę urodzin
Zasady konkursu
Etap I – szkolny:
Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora szkoły wyłoni spośród prac zgłoszonych na Konkurs jedną konstrukcję w każdej z kategorii wiekowych i dostarczy ją do
siedziby Organizatora wraz z Protokołem Jury z Eliminacji Szkolnych (załącznik 2).
Etap II – powiatowy:
Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora dokona wyboru najciekawszej
konstrukcji w każdej grupie wiekowej, spośród wszystkich dostarczonych prac,
spełniających wymagania konkursowe.
Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronie Organizatora 29 grudnia 2021 r.
Laureaci zostaną powiadomieni o wyborze e-mailem/telefonicznie.
Wymagania konkursowe
1. Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu dużej przestrzennej pracy
plastycznej/technicznej, zgodnej z tematem konkursu, wykonanej dowolną techniką,
będącej wytworem wyobraźni Autora.
2. Sugerowane wymiary konstrukcji: 1m x 1m x 1,5m (+/- 20%)
3. Praca może być wykonana indywidualnie lub w grupie maksymalnie 3-osobowej .
4. Dozwolone jest wykorzystanie różnorakich materiałów plastycznych, w tym
pochodzących z / przeznaczonych do recyklingu .
Kryteria oceny
1. Inwencja twórcza
2. Oryginalność interpretacji tematu Konkursu
3. Estetyka wykonania
Zasady dostarczania prac konkursowych
1.Termin dostarczenia prac do Organizatora konkursu upływa 20 grudnia 2021 r.
2. Pracę konkursową (konstrukcję przestrzenną) oraz Kartę zgłoszenia Uczestnika
(załącznik 1) należy dostarczyć do siedziby Organizatora –
Szkoła Podstawowa nr 4 im. Papieża Jana Pawła II w Płońsku
ul. ks. Romualda Jaworskiego 25
3. Dostarczone prace nie będą zwracane i stają się własnością Organizatora.

Komisja konkursowa
1. Komisję Konkursową (zwaną dalej Komisją) powołuje Organizator.
2. Komisja będzie oceniać prace konkursowe nie znając nazwisk autorów -. Prace będą
zaszyfrowane godłem.
3. Decyzja Komisji jest ostateczna, bez możliwości odwołania.
Nagroda w konkursie
1. W Konkursie zostanie nagrodzony autor/autorzy najciekawszej konstrukcji przestrzennej, wybranej przez Komisję.
1. Nagrody zostaną przyznane w 2 kategoriach wiekowych:
a) uczniowie klas I – III
b) uczniowie klas IV – VIII
4. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania wyróżnień.
5. Organizator zastrzega sobie możliwość nieprzyznania nagrody, jeśli Komisja nie
rekomenduje żadnej ze zgłoszonych prac.
Prawa autorskie
1. Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania prac zgłoszonych do Konkursu,
w formie okolicznościowej publikacji nagrodzonych prac, umieszczania ich na
stronach internetowych, w mediach, w prasie lokalnej podając dane autora (imię,
nazwisko).
2. Organizator nabywa prawa autorskie w następujących obszarach:
a) utrwalanie jakąkolwiek techniką (w jakimkolwiek systemie, formacie i na
jakimkolwiek nośniku), w tym drukiem oraz cyfrowo;
b) zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką (w jakimkolwiek systemie, formacie i na
jakimkolwiek nośniku), w tym drukiem oraz cyfrowo;
c) wprowadzanie do obrotu, do pamięci komputera, do sieci komputerowej lub
multimedialnej, do baz danych;
e) wykorzystanie do celów promocji, public relations;
f) publiczne wykonanie lub odtwarzanie, wystawianie lub wyświetlanie.
3. Autor oświadcza, że jest twórcą pracy i nie narusza w żaden sposób praw osób
trzecich.
Postanowienia końcowe
1. Wzięcie udziału w Konkursie oznacza zgodę na warunki określone w Regulaminie i jest
jednoznaczne z oświadczeniem, że prace zgłoszone na Konkurs zostały wykonane
osobiście, bez naruszenia praw autorskich osób trzecich.
2. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody uczestnika, nauczycieli i
rodziców uczniów na zbieranie i przetwarzaniem przez Organizatora danych osobowych w
zakresie związanym z organizacją i przebiegiem konkursu-zgodnie z Ustawą z dn. 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (dz. U.Z 2002r., Nr 101, poz. 926 z poźn. zm.)
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za naruszenie praw autorskich osób
trzecich przez uczestników Konkursu.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane
opublikowaniem nieprawidłowych danych osobowych bądź innych nieprawidłowych
informacji opartych na zgłoszeniach sporządzonych przez Uczestników.
5. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie. O wszelkich
zmianach Organizator poinformuje uczestników Konkursu jak najszybciej.
6. Sytuacje nieobjęte niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator.

Załącznik 1

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA Płońskiego Turnieju Wielkiegoż LEMA
Kategoria II – Scholland Caross - Konkurs Konstrukcji Przestrzennych pt.:
„Jego LEMinencja Robot”
1.

Imię i nazwisko Uczestnika Konkursu Konstrukcji Przestrzennych::

2.

Klasa

3.

Nazwa szkoły:

4.

Adres szkoły:

5.

Telefon szkoły:

6.

Adres elektroniczny szkoły:

7.

Nazwisko i imię Nauczyciela Prowadzącego:

Załącznik 2

PROTOKÓŁ JURY Z ELIMINACJI SZKOLNYCH Płońskiego Turnieju
Wielkiegoż LEMA
Kategoria II – Scholland Caross - Konkurs Konstrukcji Przestrzennych pt.:
„Jego LEMinencja Robot”
1.

Data eliminacji do Konkursu Konstrukcji Przestrzennych:

2.

Nazwa Organizatora eliminacji szkolnych:

3.

Adres Organizatora:

4.

Telefon/fax Organizatora:

5.

Adres elektroniczny Organizatora:

6.

Skład Jury-podpis Jury:

7.

Ilość Uczestników przystępujących do eliminacji szkolnych Konkursu Konstrukcji
Przestrzennych:

8.

Ilość zakwalifikowanych do etapu powiatowego Konkursu Konstrukcji Przestrzennych::

9.

Nazwiska, imiona Uczestników zakwalifikowanych do etapu powiatowego Konkursu
Konstrukcji Przestrzennych:

10.

Dane osoby odpowiedzialnej za eliminacje oraz kontakt:

