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Jesteś fanem gier planszowych?  

A może chciałbyś nim zostać…?   

Weź udział w konkursie na najbardziej pomysłową, wykonaną własnoręcznie grę planszową! 
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Regulamin  

Wojewódzkiego Konkursu na grę planszową -„EkoGra” 
 

1. O konkursie: 

Jeżeli w erze komputerów i konsoli zdarza Ci się jeszcze rzucać kostką i przesuwać pionki,  
albo masz pomysł na grę według własnych reguł – ten konkurs jest właśnie dla Ciebie!  
Zapoznaj się z regulaminem, stwórz grę, w której ukażesz wartości ekologiczne, 
współzależności człowieka i środowiska oraz wrażliwość na zmiany zachodzące na Ziemi. 
 

2. Organizatorzy 

 Honorowy Patronat - Lubelski Kurator Oświaty 

 Szkoła Podstawowa nr 18 im. Macieja Rataja w Lublinie 
al. Jana Długosza 8, 20-054 Lublin 
e-mail:sekretariat@sp18.lublin.eu 
tel.:81-533 54 20 
Koordynatorzy konkursu: 
Małgorzata Ostaszewicz - nauczyciel biologii, przyrody i geografii 
Agnieszka Adamiec - nauczyciel geografii i języka angielskiego 

 

3. Cele konkursu: 

 zaspokajanie potrzeb uczniów w nabywaniu i pogłębianiu wiedzy przyrodniczej; 

 promowanie środowiska lokalnego; 

 wdrażanie uczniów do pracy samokształceniowej, samodzielnego poszerzania wiedzy 
i zdobywania nowych umiejętności, rozwijanie wrażliwości ekologicznej; 

 promowanie i kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno, 
uzdalniających do odpowiedzialnych decyzji; 

 promowanie edukacyjnych gier planszowych, jako sposób na spędzanie wolnego 
czasu z rówieśnikami i rodziną; 

 zaprezentowanie wartości i talentu plastycznego dzieci oraz kształtowanie 
ich osobowości; 

 wyłanianie talentów i wspieranie uczniów zdolnych. 
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4. Zasady uczestnictwa w konkursie 

1) Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych (klas I-III i klas IV-VIII). 
Organizowany jest w 3 kategoriach: 
 I kategoria – klasy I – III 

 II kategoria – klasy IV – VI 

 III kategoria – klasy VII – VIII. 
2) Tematyka gry – promowanie wartości ekologicznych w ramach obchodów Dnia Ziemi. 
3) Technika wykonywania prac przestrzennych jest dowolna, format - dowolny. 
4) Praca konkursowa powinna zawierać elementy charakterystyczne dla gry planszowej: 

tytuł, jasną instrukcję gry, planszę, pionki do gry itp. 
5) Każda gra zgłoszona w konkursie musi być pracą wykonaną własnoręcznie. 
6) Gra planszowa może być tworzona indywidualnie lub w grupach (maksymalnie 2 osoby). 
7) Ocenie podlegać będą:  

 pomysłowość, 

 czytelność zasad gry, 

 staranność wykonania, estetyka pracy, 

 atrakcyjność gry. 
8) Praca powinna zawierać metryczkę: imię i nazwisko ucznia, klasa, adres szkoły, e-mail, 

telefon, oraz imię i nazwisko opiekuna/nauczyciela. 
9) Najciekawsze prace zostaną nagrodzone. Przewidziane są nagrody - za I, II i III miejsca 

oraz wyróżnienie w każdej kategorii. 
10) Konkurs został wpisany na listę konkursów organizowanych pod Patronatem LKO. 

Laureaci i finaliści otrzymują wpis na świadectwie szkolnym. 
11) Maksymalna liczba prac z każdej kategorii wiekowej – 3 prace z jednej szkoły. 
12) Termin składania prac konkursowych do 13 kwietnia 2023 roku (decyduje data wpływu 

pracy), pracę proszę dostarczyć do sekretariatu szkoły lub przesłać pocztą na niżej podany 
adres:  

Szkoła Podstawowa nr 18 im. Macieja Rataja w Lublinie 
20-054 Lublin, al. Jana Długosza 8 
z dopiskiem "Wojewódzki Konkurs na grę planszową - EkoGra”. 

13) Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 17 kwietnia 2023 r. Wyniki zostaną opublikowane 
na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 18 w Lublinie: https://sp18.lublin.eu.  

14) Uroczyste rozdanie nagród odbędzie się 21 kwietnia 2023 r. podczas szkolnych obchodów 
Dnia Ziemi w Szkole Podstawowej nr 18 im . Macieja Rataja w Lubinie.  

15) Dokładna godzina wręczenia nagród zostanie podana po rozstrzygnięciu konkursu i 
wysłana na adres e-mail szkoły podany w zgłoszeniu. 

16) Nadesłanie prac na konkurs jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu oraz zgodą 
na publikację i przetwarzanie danych osobowych ucznia i opiekuna na w/w potrzeby 
konkursu. 
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17) Prace nie będą zwracane i przechodzą na własność organizatora. Organizator zastrzega 
sobie prawo popularyzowania ich i eksponowania na wystawach i stronie internetowej 
szkoły. 

18) Informacji na temat konkursu udzielają Koordynatorzy konkursu:  
P. Małgorzata Ostaszewicz tel. 664-702-480, 
adres e-mail: malgorzata.ostaszewicz@sp18.lublin.eu 
P. Agnieszka Adamiec tel. 609- 507-120, 
adres e-mail: agnieszka.adamiec@sp18.lublin.eu 


