
REGULAMIN  KONKURSU 

NA   SUPER LATAWIEC 

 

ORGANIZATOR: 

 

RADA RODZICÓW 

PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 8 W SKOCZOWIE 

 

TERMIN: 

4 czerwca 2018 r. 

( poniedziałek  godzina 16.00) 

 

MIEJSCE: 

Piknik szkolny na terenie SP nr 8 w Skoczowie 

 

      Cel: 

 

 rozwijanie aktywności twórczej, 

 rozwijanie wyobraźni, pomysłowości oraz umiejętności konstrukcyjnych, 

 popularyzowanie zabawy latawcem, jako sposobu na spędzanie wolnego czasu, 

 rozbudzanie wyobraźni plastycznej i technicznej  dzieci 

 

Adresaci konkursu: 

 

Konkurs adresowany jest do wszystkich dzieci i młodzieży uczęszczających do SP 8. 

 

 

Zasady udziału w konkursie:  

 

1. Konkurs zostanie rozstrzygnięty  podczas pikniku szkolnego w SP 8 w Skoczowie . 

    Konkurs latawców jest otwarty dla wszystkich chętnych dzieci i młodzieży.  

Każda klasa może zgłosić do konkursu 1 pracę ( latawiec) 

wykonaną  przez zespół złożony z maksymalnie trzech osób. 



 

2. Warunkiem udziału jest: 

 zbudowanie latawca o konstrukcji płaskiej w dowolnym rozmiarze, 

 latawiec powinien być ozdobiony dowolną techniką,  

 ogon nie może być wykonany z drutu, linki stalowej, czy też innego materiału 

przewodzącego, 

 warunkiem uczestnictwa jest indywidualne wykonanie latawca,  

nie będą przyjmowane latawce gotowe (kupione). 

 

3. Zespół należy zgłosić u wychowawcy klasy zgodnie z załącznikiem nr 1  

dołączonym do regulaminu . Termin zgłoszenia zespołu upływa z dniem 30.05.2018  

 

4. W dniu 04.06.2018 r. latawce będą przyjmowane do oceny do godziny 13.00  na stoisku 

modelarskim, prace muszą być podpisane imieniem i nazwiskiem członków zespołu  oraz 

podaniem klasy na dołączonej  karteczce. 

 

 

Kategorie wiekowe: 

Konkurs zostanie przeprowadzony w następujących kategoriach wiekowych:  

1 kategoria  -uczniowie szkoły podstawowej klasy I- III 

2 kategoria  -uczniowie szkoły podstawowej klasy IV-VI  

3 kategoria  -uczniowie szkoły podstawowej klasa VII i II-III gimnazjum 

 

Kryteria oceny  w konkursie: 

 staranność wykonania - 0 -10 pkt. 

 zdobienie latawca - 0 -10 pkt. 

 prezentacja latawca przez zespół ( maksymalny czas prezentacji - 1 min) - 0 -10 pkt. 

 

Oceny każdego latawca dokonuje komisja powołana przez organizatorów. 

 

 

 

 



Nagrody: 

 Komisja konkursowa powołana przez Organizatora dokona oceny latawców 

i wyłoni zwycięzców konkursu.  Zwycięzcą konkursu jest zespół , który otrzyma największą 

liczbę punktów. 

 

- LAUREACI KONKURSU W KAŻDEJ KATEGORII WIEKOWEJ  

(I, II, III MIEJSCE) OTRZYMAJĄ  NAGRODY RZECZOWE 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

 

- Prace niezgodne z regulaminem lub oddane po terminie nie będą oceniane. 

- Organizator zastrzega sobie prawo przerwania Konkursu lub zmiany jego terminów w razie 

wystąpienia przyczyn od niego niezależnych.  

- Integralną częścią konkursu jest puszczenie przez wykonawcę latawca napędzanego siłą 

wiatru w miejscu wyznaczonym przez organizatorów podczas imprezy plenerowej, o której 

mowa w niniejszym regulaminie konkursu .. 

- Uczestnicy konkursu biorą w nim udział na własną odpowiedzialność i nie mogą wnosić 

żadnych roszczeń w stosunku do organizatora w razie zdarzeń losowych. 

- Uczestnicy konkursu przyjmują do wiadomości, że ich obecność na miejscu imprezy 

konkursowej jest jednoznaczna z udzieleniem ich zgody na nieodpłatne rejestrowanie, 

fotografowanie, filmowanie lub dokonywanie innego rodzaju zapisu ich wizerunku w 

związku z konkursem oraz na transmitowanie lub rozpowszechnianie tego wizerunku. 

Uczestnikowi nie przysługują żadne roszczenia wobec Organizatorów z tego tytułu. 

- Zgłoszenie udziału w Konkursie oznacza akceptację warunków niniejszego regulaminu.  

 

 

Wszystkim uczestnikom życzymy udanej zabawy 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 do regulaminu konkursu na super latawiec 

 

 

 

Zespół składający się : 

 

   

Imię i nazwisko : ……………………………. 

 

Imię i nazwisko : ……………………………. 

 

Imię i nazwisko : ………………………….… 

 

 

reprezentujący klasę ………………SP / GIMNAZJUM* 

 

* nie potrzebne skreślić  

 


