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Przewodniczący klasy VI G wraz z klasą ogłasza konkurs techniczny na „Najciekawszy 
projekt realizowany z klocków LEGO” 
Konkurs ma na celu: 

 spędzanie czasu wolnego spowodowanego pandemią COVID 19 na twórczej 
realizacji projektu;  

 popularyzowanie poszerzania świadomości projektu użytkując klocki lego; 
 zainteresowanie jak najszerszych kręgów dzieci szkoły podstawowej różnymi formami 

projektu z klocków; 
 kształtowanie postaw dzieci przez wizję przestrzenną projektowanych dzieł; 

Regulamin konkursu: 
 

1. Czas trwania konkursu – 19 – 30.10.2020r. 
 

2. W konkursie mogą uczestniczyć dzieci ze Szkoły Podstawowej Nr. 3 w Toruniu, 
które w terminie do 30.10.2020r. przyślą  swoje zdjęcia konkursowe na adres mail 
konkurs.klocki.lego@gmail.com w postaci 1-4 zdjęć. 
 
3. Każda praca powinna zawierać w treści maila imię i nazwisko ucznia lub uczniów 
(pracę mogą wykonywać grupy maksymalnie dwuosobowe) klasę oraz kontaktowy 
numer telefonu. 
 
5. Forma konkursu ma charakter prezentacji prac technicznych w postaci fotografii 
indywidualnie stworzonych projektów z klocków LEGO. 
 
6. Organizatorzy dokonują oceny i wyboru 3 najciekawszych prac (fotografii). 
 
7. Przy ocenie ustala się podział na następujące grupy wiekowe: 
a) kl. „0” – III; 
b) kl. IV – VII. 
 
8. W komisji oceniającej będą: 
a) przedstawiciel Szkolnego Samorządu; 
b) Dyrektor Szkoły; 
c) Wychowawca klsy VI G;  
d) Przewodniczący klasy VI G; 

 
9. Zwycięzcy i laureaci konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz puchary. 
 
10. Podsumowanie konkursu odbędzie się do dnia 20.11.2020r. w Szkole 
Podstawowej Nr. 3 w Toruniu, Laureatów powiadomimy telefonicznie oraz mailowo. 
 
11. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zatrzymania zdjęć biorących udział w 
konkursie. 
12. W treści maila uczestnik musi zawrzeć poniższą klauzulę:   
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji 
procesu udziału w I konkursie technicznym tematyka LEGO  (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 
roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). 
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