
Gminny Konkurs Rodzinny w tworzeniu gry planszowej dla klas 1-4  pt.: „Razem przeciw 

przemocy i uzależnieniom”  

Termin składania prac od 19.12. 2022 do 23.01.2023 

Organizator Konkursu: 

 Organizatorem konkursu jest pedagog szkolny, logopeda szkolny we współpracy z 

Miejsko Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

 Udział w konkursie jest bezpłatny. 

 Założenia organizacyjne: 

 Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas 1-4 Szkoły Podstawowej im. Janusza 

Kusocińskiego w Dolsku oraz Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Masłowie, 

 Zadaniem uczestników konkursu jest stworzenie wspólnie z rodziną (rodzice, 

rodzeństwo, dziadkowie) gry planszowej i jej zasad na temat przeciwdziałania 

przemocy i uzależnieniom, 

 Praca powinna zawierać charakterystyczne cechy dla gry planszowej – instrukcję, 

planszę, pionki oraz tytuł, 

 Format planszy do gry: A3, technika 2D (płaska), liczba graczy – 2- 6 osób, 

 Opracowane zasady gry powinny być w formie załącznika lub w umieszczonej na 

planszy „instrukcji”, 

 Uczestnicy mogą wykonać i zgłosić do konkursu tylko jedną grę planszową, 

 Każda gra zgłoszona w konkursie musi być pracą wykonaną własnoręcznie, 

 Prace można składać u wychowawców  lub bezpośrednio pedagogowi szkolnemu do 

23.01.2023 .  

 Każda praca powinna posiadać metryczkę zawierającą: imię i nazwisko dziecka, klasę, 

szkołę, imiona i nazwiska osób, które pomagały dziecku wykonać grę planszową, 

 Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa na 

wykorzystanie prac na następujących polach eksploatacji: zaprezentowania prac 

podczas rozdania nagród, korzystania z gier podczas zajęć w szkole. Osoby 

nadsyłające prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie przez organizatora 

konkursu swoich danych osobowych (Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 

sierpnia 1997 roku, Dz. U. Nr 133, poz. 833, z późn. zm),  

 Do pracy uczestnik konkursu musi dołączyć zgodę. - zał. nr 1 

 O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje komisja konkursowa –pani Katarzyna 

Chojnacka, pani Joanna Kaptur – Konieczna, pani Marlena Paszkowiak, pani Alicja 

Janiszewska, pani Anna Erbert  

 Kryteria oceny ustalone zostają w następujący sposób: pomysłowość w zakresie 

przedstawionego tematu, przejrzystość zasad gry, estetyka wykonania, różnorodność 

technik wykonania instrukcji, planszy i pionków,  

Ogłoszenie wyników Konkursu :  

 Ogłoszenie wyników nastąpi 26 stycznia 2023 roku, 

 Lista nagrodzonych osób zostanie opublikowana na stronie szkoły. Osoby nagrodzone 

oraz wyróżnione zostaną powiadomione przez dziennik. 



 W konkursie można wygrać nagrodę. Otrzymują ją zwycięzcy I, II, III miejsca. Jury 

ma prawo do wytypowania dodatkowych nagród. Decyzja jury jest ostateczna. Prace 

konkursowe  będą prezentowane na terenie szkół. 

 

Załącznik nr 1  

 

GMINNY KONKURS RODZINNY 

Tworzenie gry planszowej „ Razem przeciw przemocy i uzależnieniom” 

 

Zgoda rodzica/opiekuna prawnego autora pracy na udział w konkursie i rozpowszechnianie 

przesłanej pracy. 

 
Wyrażam zgodę na udział (Imię i nazwisko autora pracy)........................................................................ 

w  Gminny Konkursie Rodzinnym „Razem przeciw przemocy i uzależnieniom” . 

                                            
Oświadczam, że praca jest pracą własną dziecka, nieprzedstawianą wcześniej w innych 

konkursach i wyrażam zgodę na rozpowszechnianie przesłanej pracy przez Organizatora 

Konkursu.  

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

(data i czytelny podpis rodzica/  
opiekuna prawnego autora pracy 

 


