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REGULAMIN 
 

MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU 
 

MŁODEGO TWÓRCY 

 

Poszukiwacze skarbów Poznania – wirtualna gra terenowa 
 

ORGANIZATOR  

 

1. Organizatorem konkursu jest Społeczna Szkoła Podstawowa nr 4 im. prof. A. Wodziczki 

w Poznaniu, os. Oświecenia 64, prowadzona przez Samodzielne Koło Terenowe Nr 185 

Społecznego Towarzystwa Oświatowego.  

2. Konkurs zorganizowany jest w ramach projektu „Podziel się kulturą”– realizowanego  

z funduszy firmy Aquanet pozyskanych w  konkursie na działania charytatywne.   

 

CELE KONKURSU 

 

1. Zwrócenie uwagi dzieci i młodzieży na bogactwo kulturowe i historię miasta Poznania.  

2. Ukazanie za pomocą wirtualnej gry terenowej, że Poznań to ciekawe miejsce ze 

względu na bogatą historię, jak i różnorodność kulturową i narodowościową.  

3. Zainspirowanie do odkrywania w swoim otoczeniu ciekawych kulturowo ludzi, miejsc 

i wydarzeń. 

4. Pokazanie, że ciekawość świata, kultury to skarb, który pozwala przeżywać 

niezapomniane przygody, nawiązywać piękne relacje i rozwijać wyobraźnię. 

5. Propagowanie różnorodności kulturowej, ciekawej historii Poznania wśród ludzi 

różnych kultur i języków.  

 

TEMAT KONKURSU 

 

Chcemy, aby uczestnik konkursu poznał niezwykle ciekawą historię  Poznania, a także 

odkrył różnorodność i wielokulturowość tego miasta. Uczestnik biorąc  udział w wirtualnej 

grze terenowej ruszy szklakiem historii najważniejszych miejsc, znajdujących się w centrum 

Poznania, na Starym Rynku. W każdym z dziewięciu omawianych punktów, pozna najpierw 

niezwykła opowieść, a następnie będzie musiał wykonać określone zadanie związane  

z usłyszaną historią. 
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 Trasę, którą prowadzą uczestników narratorzy i postacie można śledzić na załączonej 

mapie. Dodatkową atrakcją jest także załączony quiz, w którym każdy może sprawdzić, co 

zapamiętał z naszych opowieści.  

 

ZASADY UCZESTNICTWA 

 

1. Konkurs skierowany jest do wszystkich uczniów  szkół podstawowych  

oraz ponadpodstawowych z powiatu poznańskiego.  

2. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie od zerówki do 8 klasy, a także uczniowie 

szkół ponadpodstawowych.  

3. Zadaniem każdego uczestnika jest wykonanie wszystkich zadań zawartych w grze 

terenowej.  

4. Dopuszczalna jest pomoc rodziców przy nagrywaniu filmików, wywoływaniu zdjęć, 

 czy  pieczeniu ciasteczek.  

 

ZASADY REALIZACJI PRAC KONKURSOWYCH 

 

1. Wykonane zadania wraz z ilustracjami, filmikami/zdjęciami  stanowi samodzielną 

pracę ucznia.  

2. Zdjęcia i filmiki nie mogą naruszać praw osób trzecich.  

3. Każda osoba znajdująca się na zdjęciach/ filmiku musi wyrazić zgodę na publikację 

swojego wizerunku - należy dołączyć zgodę do zgłoszenia.  

 

OCENA PRAC KONKURSOWYCH I DALSZY PRZEBIEG KONKURSU 

 

1. Przesłane prace zostaną przejrzane przez Organizatora i poddane wstępnej selekcji. 

2. Prace spełniające kryteria niniejszego Regulaminu zostaną wybrane i ocenione przez 

jury konkursu powołane przez Organizatora. 

3. Przy ocenie prac będą brane pod uwagę: pomysłowość, oryginalność, samodzielność, 

zainteresowanie tematem.  

4. Prace konkursowe będą oceniane w czterech kategoriach: klasy 0-3, 4-6, 7-8 oraz 

szkół ponadpodstawowych.  
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ZGŁOSZENIA 

 

1. Prace konkursowe należy składać do 15 grudnia 2020 r. za pomocą zgłoszeń 

wysłanych na adres e-mail: konkursy@spolecznaczworka.pl  

2. Zgłoszenie powinno zawierać: prace konkursowe (zdjęcia, filmiki, skany/zdjęcia prac 

plastycznych), kartę zgłoszeniową oraz zgody opiekunów prawnych/rodziców, a także 

zgodę na publikacje wizerunku, każdej osoby znajdującej się na zdjęciach/filmikach.  

Brak jednego z elementów wyklucza pracę z udziału w konkursie. 

3. Laureaci o wynikach konkursu zostaną powiadomieni przez Organizatora telefonicznie 

i mailowo. 

 

NAGRODY 

 

Na zwycięzców czekają cenne nagrody: długopisy do druku 3D, smartbandy, słuchawki  

i głośniki bezprzewodowe, lampki dotykowe na biurko, klocki LEGO, gry planszowe, książki 

i wiele innych.  

 

PRAWA AUTORSKIE 

 

1. Uczestnicy biorący udział w konkursie akceptują jego regulamin, oświadczają, że 

wykonana przez nich praca nie narusza praw osób trzecich, własności intelektualnej, 

dobrego imienia oraz nie promuje treści krzywdzących innych. 

2. Uczestnicy biorący udział w konkursie akceptując regulamin, zgadzają się, aby ich 

prace były nieodpłatnie i bezterminowo wykorzystane na cele konkursowe: ogłoszenie 

wyników, publikacje, projekcje, umieszczenie w materiałach promocyjnych  

– internetowych, telewizyjnych, radiowych oraz papierowych. Uczestnicy i ich 

opiekunowie oświadczają, że nie będą dochodzili z tego tytuły żadnych roszczeń 

finansowych. 

 

UWAGI DODATKOWE  

 

 Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie 

konkursu bez podawania przyczyny. 

 W sprawach związanych z konkursem prosimy o kontakt drogą mailową: 

konkursy@spolecznaczworka.pl 

 

Organizatorzy 


