
 

 

 

 

 

 

Regulamin konkursu. EDYCJA 2015/2016 
 

 
  

 

 

 

 

 

Organizatorami konkursu są:  

 Publiczne Gimnazjum nr 38 w Łodzi 

 Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne w Łodzi im. Arego Sternfelda 

II.  Celem konkursu jest: 

Zainteresowanie dzieci szkół podstawowych przedmiotami przyrodniczymi oraz matematyką 

i zachęcenie ich do udziału w różnych formach twórczej aktywności, 

III. Uczestnicy konkursu 

Uczestnikami konkursu są grupy trzyosobowe, składające się z uczniów szkół podstawowych 

województwa łódzkiego, zgłoszone przez nauczyciela przyrody lub matematyki uczącego 

w danej szkole. 

 

Każdy uczestnik konkursu jest zobowiązany do śledzenia informacji ukazujących 

się na stronie oficjalnej konkursu http://zabawkaedukacyjna.strefa.pl/. 

IV. Komisja konkursowa 

W skład komisji wchodzą nauczyciele: 

 Publicznego gimnazjum nr 38 w Łodzi  

 Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego w Łodzi im. Arego Sterrnfelda. 
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V.  Terminarz konkursu: 

Ostateczny termin nadesłania deklaracji uczestnictwa (Załącznik 1)  

(deklarację należy wysłać na adres e-mail admin@zabawkaedukacyjna.strefa.pl) 
1.XI.2015 

Ostateczny termin dostarczenia prac wraz z kartą zgłoszenia do konkursu (Załącznik 2) 

(decyduje data otrzymania zabawki przez organizatorów) 
27.XI.2015 

ETAP 1 

odbędzie się na terenie 

Publicznego Gimnazjum nr 38 w Łodzi, 

ul. St. Dubois 7/9 

XII 2015 

WYNIKI ETAPU 1 
STRONA INTERNETOWA 

http://zabawkaedukacyjna.strefa.pl/ 

XII 2015 

 

ETAP 2 

odbędzie się na terenie 

Instytutu Fizyki na Politechnice Łódzkiej, 

Łódź, ul.Wólczańska 219 

II 2016 

ETAP 3 - FINAŁ 

odbędzie się na terenie 

Publicznego Gimnazjum nr 38 w Łodzi, 

ul. St. Dubois 7/9 

III 2016 

ROZDANIE NAGRÓD 
odbędzie się na terenie 

Publicznego Gimnazjum nr 38 w Łodzi, 
III 2016 

DOKŁADNE TERMINY BĘDĄ PODAWANE NA STRONIE INTERNETOWEJ KONKURSU 

VI.  Przebieg konkursu  

ETAP 1 

1. Uczestnicy wykonują zabawkę edukacyjną (zdefiniowaną w punkcie drugim), 

najlepiej w ramach zajęć przyrody lub matematyki.  

Warunkiem zakwalifikowania pracy do pierwszego etapu jest dostarczenie zabawki 

wraz z opisem (pkt3) oraz kartą zgłoszenia do konkursu (załącznik 2)  

do Publicznego Gimnazjum nr 38 w Łodzi, ul. St. Dubois 7/9 do dnia 27 XI 2015r.   

Decyduje data otrzymania zabawki przez organizatorów. 
2. Zabawka edukacyjna jest to obiekt, konstrukcja ruchoma lub interaktywna, który wy-

korzystuje w swoim działaniu prawa fizyczne, chemiczne lub matematyczne. 

3. Opis zabawki musi zawierać następujące informacje: nazwa zabawki, imiona i nazwiska 

autorów, wiek, nazwa i adres szkoły, zasadę działania zabawki oraz krótki opis prawa 

fizyki, chemii, matematyki, jakie wykorzystano w zabawce. 

4.  Komisja konkursowa wyłoni do kolejnego etapu konkursu pięć najlepszych prac 

 biorąc pod uwagę następujące kryteria: 

o prawidłowe wykorzystanie praw fizycznych, chemicznych, matematycznych, 

o stopień trudności wykonania zabawki edukacyjnej, 

o oryginalność, 

o estetyka wykonania, 

o jasny i prawidłowo wykonany opis, 

o samodzielność wykonania. 
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ETAP 2 

1. Uczestnicy drugiego etapu prezentują zabawkę przed komisją konkursową oraz pu-

blicznością. 

2. Podczas prezentacji uczestnicy muszą przedstawić zasadę działania zabawki, wyjaśnić 

prawa wykorzystane w zabawce. 

3. Forma prezentacji jest dowolna. Maksymalny czas prezentacji – 15 minut. 

4. Komisja konkursowa dokonuje oceny prezentacji i przyznaje uczestnikom miejsca od I 

do V biorąc pod uwagę następujące kryteria: 

o znajomość i umiejętność wyjaśnienia praw zastosowanych w zabawce eduka-

cyjnej 

o  jasność opisu działania zabawki 

o  zrozumiałość przekazu 

o  forma prezentacji, 

o a także kryteria z etapu pierwszego. 

Zgodnie z zajętym miejscem uczestnicy otrzymają odpowiednio pulę minut do wykorzystania 

w etapie trzecim. 

 I    miejsce    –       25 minut 

 II   miejsce    –       23 minuty 

 III  miejsce    –       20 minut 

 IV miejsce    –       17 minut 

 V  miejsce    –        14 minut 

ETAP 3 – FINAŁ 

1. Uczestnicy wezmą udział w rajdzie edukacyjnym. Zadaniem uczestników będzie przej-

ście w jak najkrótszym czasie trasy, na której będą znajdowały się proste zagadki mate-

matyczno-przyrodnicze oraz zadania sportowe. 

2. Od puli minut uzyskanych w drugim etapie komisja konkursowa odejmuje całkowity 

czas przejścia trasy. 

3. Szczegółowe zasady rajdu edukacyjnego oraz opis trasy zostaną przedstawione w dniu 

finału. 

O kolejności w konkursie decyduje ilość uzyskanych minut. W całym konkursie zwycięzcą 

zostaje grupa, której pozostanie najwięcej minut. 

VII.  Nagrody. 

Wszyscy finaliści otrzymają dyplomy uczestnictwa a laureaci konkursu (3 pierwsze miejsca) 

nagrody rzeczowe. Opiekunowie finalistów otrzymują dyplomy uznania. 

VIII. Postanowienia końcowe. 

 Zabawki nadesłane na konkurs przechodzą na własność organizatorów. 

 Zgłoszenie zabawki na konkurs jest jednoznaczne z przyjęciem warunków regulaminu, 

oraz wyrażeniem zgody na publikowanie danych osobowych na oficjalnej stronie kon-

kursu oraz w materiałach promocyjnych konkursu a także wyrażeniem zgody na wyko-

rzystanie ich wizerunku na stronie oficjalnej konkursu ( zdjęcia, filmy  reportażowe z 

przebiegu konkursu). 



 

 

 Organizator konkursu zastrzega sobie prawo wykorzystania zabawek edukacyjnych dla 

potrzeb konkursu. 

 Dane osobowe uczestników konkursu podlegają ochronie prawnej i będą wykorzysty-

wane wyłącznie w celu wyłonienia laureatów konkursu, prezentacji wyników, przyzna-

wania nagród oraz w celach promocyjnych. 

  

Wyniki konkursu prezentowane będą na stronie http://zabawkaedukacyjna.strefa.pl/ 

W razie pytań prosimy o kontakt z Pawłem Dawczyńskim : 509-01-77-44. 
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Załącznik nr 1 

DEKLARACJIA UCZESTNICTWA   
 

 

KONKURS ZABAWKA EDUKACYJNA 

w roku szkolnym 2015 / 2016 

Pełna nazwa i adres placówki zgłaszającej: 

 

Ilość zgłaszanych grup: 

 

 

 

Dane kontaktowe do opiekuna (Imię Nazwisko; numer telefonu; adres e-mail) 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

 

Załącznik nr 2 

KARTA ZGŁOSZENIA do konkursu   
 

 

KONKURS ZABAWKA EDUKACYJNA 

w roku szkolnym 2015 / 2016 

Pieczęć placówki zgłaszającej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Czytelny podpis opiekuna grupy. 

Lp. Nazwisko i imię 

ucznia 

Rok urodzenia 

(klasa) 

Nazwisko i imię nauczyciela  

lub opiekuna prawnego. 

telefon kontaktowy 

1    

2   

3   

Nazwa zabawki  

1    

2   

3   

Nazwa zabawki  

1    

2   

3   

Nazwa zabawki  


