
 

 

 

 

 

 

 

 
Z okazji setnej rocznicy urodzin 

Stanisława Lema Szkoła 

Podstawowa nr 3 

zaprasza wszystkie szkoły powiatu kłodzkiego do udziału w konkursie:  

„Lemorobot” 
REGULAMIN KONKURSU 

 

I. Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 3 w Kłodzku. 

2. Celem konkursu jest: 

- kreatywne spędzenie czasu; 

- rozwijanie wyobraźni; 

- zarządzanie projektem, czasem, zasobami; 

- zainspirowanie dzieci do ponownego i kreatywnego wykorzystywania zbędnych 

materiałów 

użytku codziennego. 

3. Temat konkursu brzmi „Lemorobot”. 

Ziemię odwiedzili obcy przybysze z innej planety, którzy są przyjaźnie nastawieni do 

świata. Muszą wypełnić misję i wrócić z robotem. 

Waszym wyzwaniem jest wykonanie pracy przestrzennej przedstawiającej robota. 

Pracę należy wykonać z materiałów ekologicznych, recyklingowych (papieru, tektury, 

plastiku, aluminium, materiałów tekstylnych, rolek papieru toaletowego, szyszek, 

kory, patyków, kartonów itp.)  

lub z klocków lego. 

II. Warunki konkursu 

1. Udział w konkursie mogą brać uczniowie klas I-VIII szkół podstawowych powiatu 

kłodzkiego. 

2. Prace oceniane będą w 2 kategoriach wiekowych: 



a) uczniowie szkół podstawowych- klasy I-IV, 

b) uczniowie szkół podstawowych – klasy V-VIII 

3.Wykonaną pracę należy sfotografować. Każdy uczestnik może dostarczyć zdjęcia 

tylko jednej pracy 

konkursowej. 

4. Zdjęcia ze swoim robotem wraz z wypełnioną kartą zgłoszeniową należy przesłać 

na adres 

mailowy:   d.wegrzyn@sp3.klodzko.pl  do dnia 30 kwietnia 2021 r.  

5. Zgłoszenia do konkursu musi dokonać opiekun uczestnika. 

6. Biorąc udział w konkursie wyraża się zgodę na opublikowanie pracy wraz  

z imieniem  

i nazwiskiem autora na stronie internetowej i Facebooku  Szkoły Podstawowej nr 3  

w Kłodzku 

7. Zwycięzcę poprosimy o podanie adresu na, który prześlemy nagrodę. 

III. Ocena i nagrody 

1. W maju komisja konkursowa rozstrzygnie konkurs i ogłosi wyniki na stronie 

internetowej https://www.sp3.klodzko.pl/  oraz na Facebooku szkoły. 

2. Prace będą oceniane według następujących kryteriów: 

• kreatywność przy opracowaniu tematu; 

• walory artystyczne; 

• oryginalność pomysłu; 

• wykorzystanie ekologicznych i recyklingowych materiałów; 

• wkład pracy; 

• estetyka pracy; 

3. W konkursie przewidziane są nagrody rzeczowe. 

4. Wyniki konkursu zwierające imiona i nazwiska autorów nagrodzonych prac oraz 

zdjęcia prac 

konkursowych, zostaną podane na stronie internetowej https://www.sp3.klodzko.pl/ . 

5. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu. Kontakt telefoniczny:  

Koordynator: Dorota Węgrzyn 603 557 860 

Anna Dziębowska 661 742 234 
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