REGULAMIN
I EDYCJI KONKURSU PLASTYCZNEGO
pt. ,,Robot przyszłości" 2017 r.
§1
Postanowienia ogólne
1.
2.
3.
4.

Konkurs jest adresowane do uczniów z klas I-VII szkół podstawowych z województwa
lubelskiego.
Konkurs ma na celu popularyzację wiedzy z zakresu nowoczesnych technologii i robotyki
oraz promocję turnieju FIRST LEGO League, który odbędzie się w Lublinie 13.01.2018r.
Oficjalna strona internetowa Konkursu: www.spaceship.edu.pl
Oficjalny adres mailowy Konkursów: info@spaceship.edu.pl
§2
Organizator konkursu

1.

Organizatorem Konkursu jest SpaceShip.edu.pl, zwany dalej Organizatorem.
§3
Technika

1. Praca powinna być wykonana dowolną techniką plastyczną na płaszczyźnie i przedstawiać
wizerunek robota.
2. Praca powinna być wykonana w formacie A4 (297mm x 210mm) na papierze sztywnym
(technicznym).
§4
Uczestnictwo w Konkursie
1. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.

2. Jedna osoba może wysłać na konkurs max. 1 pracę. Praca nie może być zbiorowa.
3. Prace powinny być kierowane na Konkurs przez szkołę.
4. Uczestnicy, jako osoby niepełnoletnie, muszą posiadać pisemną zgodę rodzica/prawnego
opiekuna na udział w danym Konkursie (Załącznik nr 1 do Regulaminu) oraz na
przetwarzanie danych osobowych ich dziecka dla celów konkursu ,,Robot
przyszłości" (Załącznik nr 2 do Regulaminu). W/w zgody należy dołączyć do pracy
konkursowej.
5. Prace należy zabezpieczyć przed zniszczeniem podczas transportu.

§5
Termin dostarczania prac
1. Termin dostarczania prac: do 18.12.2017r.
2. Prace konkursowe należy wysyłać na adres SpaceShip.edu.pl, ul. Dobrzańskiego 3, 20-262
Lublin (liczy się data stempla pocztowego)
z dopiskiem „SpaceShip - Robot przyszłości” lub dostarczyć osobiście na podany powyżej
adres.
3. Każdą pracę należy czytelnie opisać. Prace nieczytelnie opisane nie będą oceniane.
Imię i nazwisko autora, wiek, adres szkoły i numer telefonu szkoły.
Imię i nazwisko opiekuna artystycznego oraz kategoria wiekowa.
Wzór fiszki, jaka powinna być umieszczona na odwrocie pracy (Załącznik nr 3 do Regulaminu).
8.

Wysłane prace przechodzą na własność Organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do
wykorzystania nadesłanych prac, w tym prezentowanie na stronach internetowych oraz
podczas innych wydarzeń związanych z edukacją w zakresie robotyki, włącznie z podaniem
imion i nazwisk ich autorów.
9. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych, co
skutkuje unieważnieniem udziału pracy w Konkursie.
10. Prace nie spełniające wymogów niniejszego regulaminu nie będą oceniane.

§6
Nagrody, wyniki i rozdanie nagród
1. Prace Konkursowe oceniane będą przez Komisję Konkursową powołaną przez
Organizatora. Kryteria oceny prac:
1) zgodność pracy z tematem,
2) samodzielność wykonania i oryginalność pracy,
3) poziom artystyczny pracy,

4) estetyka wykonania.
2. Nagradzane będą trzy pierwsze miejsca w 2 kategoriach:
A) Klasy: I-IV
B) Klasy V-VII
3.
4.
5.

Wyniki Konkursu będą opublikowane na stronie www.spaceship.edu.pl w ciągu 14 dni od
upływu terminu przyjmowania prac.
Zwycięzcy otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy.
Nagrody zostaną wręczone podczas turnieju FIRST LEGO League w dniu 13.01.2018r. w
Lublinie, w Lubelskim Centrum Konferencyjnym przy ul. Grottgera 2. Informacja o
ewentualnej zmianie miejsca i czasu wręczenia nagród zostanie opublikowana na stronie
www.SpaceShip.edu.pl

6.

7.
8.
9.

Ewentualne zwolnienia Uczestników z zajęć dydaktycznych w celu wzięcia udziału
w rozdaniu nagród leżą w gestii opiekunów Uczestników i ich nauczycieli lub
wychowawców bądź dyrekcji szkół, a nie Organizatorów.
W przypadku uzasadnionej nieobecności na rozdaniu nagród osoby nagrodzonej, nagrody
będą do odebrania po wcześniejszym kontakcie z Organizatorem.
Werdykt Komisji Konkursowej jest ostateczny.
Wśród szkół które będą upowszechniać informację o niniejszym konkursie i związanym
z nim turniejem FIRST LEGO League rozlosowana zostanie nagroda w postaci
Challange Set FIRST LEGO League (zestaw zawierający zestaw klocków LEGO do
realizacji misji HYDRODYNAMICS i matę konkursową). Aby wziąć udział w
losowaniu należy zamieścić informację o konkursie (Załącznik nr 4 do Regulaminu
konkursu) na stronie internetowej szkoły i/lub jej profilu na Facebooku i przesłać link do tej
informacji na adres info@spaceship.edu.pl do 18.12.2017r.

§7
Postanowienia końcowe
1.
2.

Nadesłanie pracy na Konkurs jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
Wszelkie kwestie sporne, nieobjęte regulaminem, rozwiązuje Organizator.

