
REGULAMIN                            

SZKOLNEGO KONKURSU 

FIZYCZNEGO - ZABAWKA FIZYCZNA 

 

I. Organizator: 

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Marii Skłodowskiej-Curie 

96-100 Skierniewice, ul. Jasna 30 

tel. 46 833 27 38 

II. Celem konkursu jest: 

• inspirowanie młodzieży szkolnej do głębszego zainteresowania się fizyką, 

• wykonanie zabawki fizycznej związanej ze zjawiskami i prawami fizycznymi, 

• zachęcenie uczniów do udziału w różnych formach twórczej aktywności.  

III. Uczestnicy konkursu: 

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas VII i VIII szkoły podstawowej  

IV. Terminarz konkursu: 

Zabawki  fizyczne wraz z opisem należy dostarczyć do 6.06.2022 do godz. 12.00 

 do nauczycieli fizyki. 

V. Zasady konkursu: 

1. Szkolny Konkurs Fizyczny - Zabawka fizyczna jest konkursem indywidualnym. 

Uczestnicy wykonują zabawkę fizyczną (obiekt lub konstrukcja ruchoma, której zasada 

działania związana jest  ze zjawiskami i prawami fizycznymi). 

2. Do każdej zabawki należy przygotować opis zabawki (na bloku technicznym A4), 

który musi zawierać następujące informacje: nazwę zabawki, imię i nazwisko oraz klasę 

do której uczęszcza autor, zasadę działania zabawki oraz krótki opis zjawiska lub prawa 

fizyki, jakie wykorzystano w zabawce.  

3. Przygotowane zabawki muszą być bezpieczne dla użytkownika. Prosimy  

o przestrzeganie zasad BHP przy budowie zabawek. 



VI. Wyniki Konkursu i nagrody: 

Komisja konkursowa oceni prace, biorąc pod uwagę następujące kryteria:  

• prawidłowe wykorzystanie praw fizycznych,  

• stopień trudności wykonania zabawki edukacyjnej,  

• oryginalność,  

• jasny i prawidłowo wykonany opis, 

• estetyka wykonania zabawki oraz jej opisu. 

Wyniki konkursu zostaną upublicznione do 10 czerwca 2022 roku. Laureatami zostaną ci 

uczniowie, którzy zdobędą 3 pierwsze miejsca. Zwycięzcy otrzymają dyplomy i nagrody 

książkowe.   

 VII.  Postanowienia końcowe: 

• Zabawki zgłoszone do konkursu przechodzą na własność Organizatora.  

• Zgłoszenie zabawki na konkurs jest jednoznaczne z przyjęciem warunków 

regulaminu, oraz wyrażeniem zgody na publikowanie danych osobowych  

w materiałach promocyjnych konkursu.  

• Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest dostarczenie wypełnionej zgody 

rodziców / opiekunów prawnych na udział w konkursie. 

• Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej szkoły. 

• W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Organizator. 

• Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian  

w Regulaminie. 

 

 


