
 

Z okazji setnej rocznicy urodzin Stanisława Lema Szkoła Podstawowa nr 3 
zaprasza wszystkie szkoły powiatu kłodzkiego do udziału w konkursie:  

 
 

 
 

„Jestem konstruktorem-wynalazcą”. 
Konkurs na nowy wynalazek i jego instrukcję obsługi. 

 
 
 

 Regulamin konkursu: „Jestem konstruktorem-wynalazcą”: 
 

I. Postanowienia ogólne: 
1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Jestem konstruktorem-wynalazcą. 
2. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 3, ul. Jana Pawła II 4, Kłodzko. 
3. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w czerwcu 2021 roku. 
 
II. Uczestnicy konkursu: 
1. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych. 
2. Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch kategoriach: 



• Praca indywidualna; 

• Praca grupowa (w zespołach dwuosobowych i trzyosobowych). 
3.  Zadaniem dla uczestników konkursu będzie skonstruowanie nowego wynalazku oraz opisanie 
jego instrukcji obsługi. Stanisław Lem w swojej twórczości przewidział wynalazki, które znamy, 
czyli smartfony czy tablety. 
4. Uczniowie przygotowują dowolny wynalazek, używając wybranej przez siebie techniki i 
materiałów. Uczestnik lub grupa uczestników nagrywa filmik dotyczący instrukcji obsługi swojego 
wynalazku.  Filmiki i zdjęcia należy przesyłać do 18.06.2021r. (piątek) na adres: :   

d.wegrzyn@sp3.klodzko.pl  
III. Warunki uczestnictwa w konkursie: 

 

1. Uczestnicy konkursu mogą zgłosić do konkursu jeden wynalazek, do którego będzie 
dołączona instrukcja obsługi w formie multimedialnej. Do każdej pracy należy dołączyć 
następujące informacje: 

• imiona, nazwiska autorów bądź autora; 

• wiek autora pracy; 

• adres zamieszkania oraz szkoły; 

• numer telefonu; 

• proszę w wiadomości multimedialnej zapisać temat: „Jestem konstruktorem – wynalazcą”. 
                   2. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny. Autor nadsyłając swoją prace wyraża zgodę 

na przetwarzanie swojego wizerunku oraz akceptuje regulamin konkursu. Przystąpienie do 
konkursu jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem praw autorskich do wykonanej pracy 
na rzecz organizatora. 
3. Prace konkursowe należy przesyłać do 18.06.2021r. (piątek) na adres: 
  d.wegrzyn@sp3.klodzko.pl  

4. Prace złożone po podanym terminie nie będą brały udziału w konkursie. Jednocześnie organizator nie 
ma obowiązku odsyłania tych prac do nadawcy. 

5. W konkursie przewidziane są nagrody rzeczowe. 
 

Kontakt telefoniczny: 

Koordynator Konkursu: Dorota Węgrzyn 603 557 860 

Anna Dziębowska 661 742 234 
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