
Regulamin konkursu „Poznaj mój kraj” – moja gra planszowa. 
 

 

Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem konkursu jest Niepubliczne Przedszkole Językowe Mundo Marino w 
Katowicach. Koordynatorem konkursu jest Pani Izabela Iwańska. 

2. Warunkiem udziału w konkursie jest stworzenie przez grupę przedszkolną wraz z 
wychowawcą gry planszowej o tematyce naszego kraju - Polski. 

3. Kryteria oceny gry planszowej 
• zgodność z tematem 
• zawartość cech charakterystycznych dla gier planszowych – instrukcję, planszę, 

pionki, tytuł  
• estetyka wykonania 

 

Cele konkursu 

1. Rozwijanie wyobraźni dzieci. 

2. Wspólna zabawa i nauka przy tworzeniu gry. 

3. Rozwijanie kreatywności u dzieci. 

4. Zaprezentowanie wartości i talentu plastycznego dzieci oraz kształtowanie ich 

osobowości i odporności emocjonalnej. 

5. Kształtowanie postaw patriotycznych. 

6. Przestrzeganie zasad gry fair play. 

7. Promowanie gier planszowych. 

8. Wzmacnianie więzi emocjonalnych z grupą poprzez tworzenie gry. 

9. Kształtowanie umiejętności zgodnego współdziałania podczas pracy z innymi. 

10. Kształtowanie umiejętności dostrzegania związków przyczynowo-skutkowych. 

 

Zasady konkursu 

1. Temat konkursu: „Poznaj mój kraj” – moja gra planszowa.  
2. Konkurs polega na stworzeniu gry planszowej dowolną techniką przez całą grupę 

przedszkolną. Praca powinna zawierać wszelkie cechy gry planszowej: instrukcję, 
planszę, pionki oraz tytuł.  
Format gry planszowy jest dowolny.  

3. Konkurs jest przeznaczonych dla wszystkich grup przedszkolnych (3-6 lat)  



4. Pracę należy przesłać na poniższy adres:  
NPJ Mundo Marino 
ul.Pijarska 5 
40-750 Katowice 
z dopiskiem: Konkurs „Poznaj mój kraj” – moja gra planszowa.  
 

5. Praca powinna być opisana według wzoru: 

• Tytuł pracy; 

• Nazwę i wiek grupy oraz imię i nazwisko wychowawcy 

• Nazwę i adres przedszkola 

6. Komisja przyzna 3 miejsca (od I do III) w dwóch grupach wiekowych 3-4 latki oraz 5-
6 latki, pozostali uczestnicy otrzymają podziękowania. Wszelkie dyplomy i nagrody 
zostaną rozesłane drogą pocztową.  

Terminy 

1. Prace można nadsyłać w terminie do 18.06.2021. Po tym terminie prace nie będą 
ocenianie.   

2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 23.06.2021r. 
3. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na profilu NPJ Mundo Marino na Facebook’u oraz 

na stronie bliżejprzedszkola.pl.  
4. Nagrody oraz dyplomy zostaną rozesłane drogą pocztową.   

  

Postanowienia końcowe 

1. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do 
nich na rzecz Organizatora. 

2. Uczestnik konkursu oświadcza, że wyraża zgodę na wykorzystanie swoich danych 
osobowych przez Organizatora w celu: wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody; 
umieszczenia danych w materiałach publikowanych przez Organizatora i na stronie 
Organizatora; promocji konkursu lub idei konkursu. 

3. Uczestnik konkursu ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich 
weryfikacji. 

4. Organizator nie zwraca nadesłanych prac. 

 

W razie pytań i wątpliwości podaję adres mailowy do koordynatora konkursu: 
izaboor11@gmail.com  


