
 
 

Gra planszowa –niezła sprawa, fajniejsza 
niż ze smartfonem zabawaŁadowania nie wymaga, w 

kontaktach z rówieśnikami pomaga. 

Zaprojektuj własną-unikatową grę, zgłoś, wygraj nagrodę    
i baw się dobrze   

 

Konkurs na  wykonanie gry planszowej 

Celem konkursu jest promowanie, zapomnianej nieco rozrywki, 
jaką są gry planszowe i towarzyskie. Porzucamy smartfony i 

tablety Jesteś fanem gier planszowych?   
Weź udział w konkursie na najbardziej pomysłową, wykonaną 

własnoręcznie grę planszową! 

REGULAMIN KONKURSU 

1.Organizatorem konkursu jest logopeda szkolny p. Marta Bucholc                 
i opiekun świetlicy szkolnej p. Elżbieta Bela. 

2.Konkurs skierowany jest do uczniów szkoły podstawowej z kl.1-3. 

3.Każda gra zgłoszona do udziału w konkursie musi być pracą wykonaną 
własnoręcznie. 

4.Praca konkursowa powinna zawierać elementy charakterystyczne dla 
gry planszowej:  tytuł,  instrukcję gry (zasady), planszę wraz z 
dodatkowymi akcesoriami typu karty, pionki itp..Dodatkowym walorem 
będzie wykonanie opakowanie do gry (pudełka, koperty). 

5.Tematyka gry jest dowolna. 



 
 

6.Technika wykonania pracy jest dowolna. Plansza gry nie może być 
mniejsza niż format A3. 

7.Gra planszowa może być wykonana rodzinnie. 

8.Każdy uczestnik może wykonać i zgłosić do konkursu tylko jedną grę 
planszową. 

9.Ocenie podlegać będą: pomysł, staranność wykonania oraz estetyka 
pracy, walory poznawcze i edukacyjne gry, możliwość praktycznego 
wykorzystania gry i jej produkcji.  

10.Prace konkursowe nie podlegają zwrotowi, zostaną przekazane do 
świetlicy szkolnej. 

11.Do oceny prac konkursowych zostanie powołane jury. Decyzja jury jest 
ostateczna. 

12.Pracę należy podpisać: imię i nazwisko autora, klasa. 

13.Najciekawsze prace zostaną nagrodzone. 

14.Prace należy składać u logopedy szkolnego p. Marty Bucholc lub 
opiekuna świetlicy szkolnej p. Elżbiety Beli do 1 kwietnia 2019r.. 

15.Termin rozstrzygnięcia i wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie 
internetowej szkoły i szkolnym facebooku. 

16.Uczestnicy przesyłający na konkurs grę planszową oświadczają, że są 
jej autorami (załącznik do regulaminu). 

17.Zgłoszenie gry do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją 
niniejszego Regulaminu. 
 

 

 

 

 



 
 

 

Jestem autorem przekazanej do konkursu gry planszowej. Po konkursie 

zgadzam się na przekazanie gry do świetlicy szkolnej. 

 

         …………………………. 

         Podpis właściciela gry 


