REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU RODZINNEGO

„KONSTRUKTORZY PRZYSZŁOŚCI”
CELE KONKURSU
• promowanie uczenia się przez tworzenie i konstruowanie;
• rozwijanie kompetencji wizualno – przestrzennych, wyobraźni
przestrzennej i kreatywności, zdolności i umiejętności manualnych;
• zachęcanie uczniów do realizacji swoich pomysłów technicznych
i doskonalenia umiejętności konstrukcyjnych poprzez wykonywanie prac
modelowo-konstrukcyjnych;
• powtórne wykorzystywanie odpadów w celu wytworzenia nowego
produktu;
• promowanie wspólnego spędzania czasu w gronie rodziny;
• propagowanie nowoczesnych osiągnięć techniki;
• stworzenie możliwości zaprezentowania i porównania prac
modelowo - konstrukcyjnych wykonanych przez uczniów.
ORGANIZACJA KONKURSU
1. Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie z klas 1-3
Szkoły Podstawowej nr. 24 w Gdańsku wraz z najbliższą rodziną.
Reprezentantem rodziny w konkursie jest uczeń z klasy 1-3.
2. Jeden Uczestnik może zgłosić do Konkursu tylko jeden projekt konstrukcji.
Prototyp wynalazku musi być modelem przestrzennym. Rozmiar modelu
przestrzennego nie musi ukazywać rozmiarów rzeczywistych. Zaleca się
przy dużych konstrukcjach pomniejszenie rzeczywistego rozmiaru.
3. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest przesłanie zgłoszenia
wraz ze zgodą Uczestnika na przetwarzanie jego danych osobowych
przez Organizatora na potrzeby przeprowadzenia Konkursu.
4. Zgłoszenia do Konkursu należy przesłać w terminie do dnia 12.10.2021 r.
na adres e-mailowy: k.zakolska@sp24.edu.gdansk.pl
5. Modele konstrukcyjne należy dostarczyć do szkoły wraz z nadaną nazwą
oraz krótką notatką do dnia 22.10.2021 r.
6. Ogłoszenie wyników i podsumowanie konkursu oraz wystawa prac
przewidziana jest na 30.10.2021 r. Wyniki zostaną opublikowane na
stronach internetowych Organizatora oraz Sponsora głównych nagród.

KRYTERIA OCENY PRAC
1) jakość projektu Konstrukcji;
2) pomysłowość i innowacyjność Konstrukcji;
3) oryginalność pomysłu;
4) realność realizacji zgłoszonej propozycji;
5) stopień wykorzystania materiałów pochodzących z odzysku.
SKŁAD JURY
1. Koordynatorzy szkolnego konkursy rodzinnego
„Konstruktorzy przyszłości”;
2. Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 24 w Gdańsku;
3. Główny Sponsor konkursu firma Mebelkowy Wymiar.
NAGRODY
•
nowatorski regał na książki (kolor: Dąb
Lancelot);
•
dwie białe szafki nocne z
podświetleniem led, sterowane pilotem;

•

upominki dla dzieci.

Sponsorem głównych nagród jest Firma
Mebelkowy Wymiar, producent mebli na wymiar.

