
Regulamin Powiatowego Konkursu 

„Mini Lego Master” 

  

 

§ 1  

Postanowienia ogólne 

1. Regulamin określa zasady organizacji i przeprowadzenia konkursu „Mini Lego Master”. 

2. Organizatorem turnieju jest Szkoła Podstawowa im. Mieczysława Romanowskiego 

w Józefowie, koordynatorami są nauczyciele p. Justyna Rezler, p. Aleksandra 

Kusztykiewicz oraz p. Krystyna Mielniczek. 

3. Nad prawidłowym przebiegiem turnieju będzie czuwać powołana komisja konkursowa. 

4. Uczestnikami mogą być uczniowie klas I-VIII. 

5. Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją jego regulaminu. 

  

 

§ 2 

Cele konkursu 

1.  Pobudzenie twórczej aktywności uczniów. 

2.  Zachęcanie uczniów do ciekawego i kreatywnego spędzania czasu wolnego. 

3.  Promocja uzdolnionej młodzieży. 

4.  Ćwiczenie koncentracji, cierpliwości i kreatywnego myślenia. 

  

 

§ 3 

Zasady i warunki uczestnictwa 

1. Z dostępnych w domu klocków lego, należy stworzyć ciekawą budowlę, rzeźbę, pojazd itp. 

Wybór jest ogromny, a jedynym ograniczeniem jest wyobraźnia! 

2. Praca powinna być w pełni autorska, niedopuszczalne jest zgłoszenie dzieła zbudowanego 

według dostępnych instrukcji. 

3.  Po wykonaniu pracy należy zrobić zdjęcie lub nagrać film prezentujący wszystkie 

możliwości skonstruowanego klockowego dzieła. Następnie razem z zeskanowanymi, 

wypełnionymi dokumentami przesłać na adres:  

justynarezler@spjozefow.onmicrosoft.com   

do 26 lutego 2021 r. 

mailto:justynarezler@spjozefow.onmicrosoft.com


4. Prace oceniane będą w następujących kategoriach wiekowych: I-III, IV-VI, VII-VIII. 

5. Każdy uczestnik ma szansę na zdobycie jednego z trzech tytułów: „I Mini Lego Master” 

„II Mini Lego Master” oraz „III Mini Lego Master” w swojej kategorii, nagrodzonego 

pamiątkowym medalem. 

6. Pozostali uczestnicy otrzymają dyplomy za udział, a opiekunowie i szkoły podziękowania. 

7. Komisja konkursowa zastrzega sobie prawo przyznania dodatkowych nagród lub 

wyróżnień.  

8. Formularz zgłoszeniowy uczestnika, klauzula, oświadczenie wraz z regulaminem konkursu 

jest do pobrania na stronie szkoły www.spjozefow.pl w zakładce Powiatowy Konkurs „Mini 

Lego Master”. 

 

  

§ 4 

Kontakt 

W przypadku pytań należy kontaktować się z p. Justyną Rezler tel. 508840670. 

   

 

§ 5 

Postanowienia końcowe 

1. Rozstrzygnięcia konkursu dokona powołana komisja. 

2. Wyniki ogłoszone zostaną 5 marca 2021 roku na stronie internetowej www.spjozefow.pl. 

Medale zostaną wysłane pocztą tradycyjną, a dyplomy za udział, za pośrednictwem poczty 

elektronicznej. 
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