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Regulamin konkursu dla nauczycieli wychowania fizycznego  

i edukacji wczesnoszkolnej 

MAŁY METRAŻ MAMY, CHĘTNIE ZAGRAMY  
 

 

Konkurs MAŁY METRAŻ MAMY, CHĘTNIE ZAGRAMY  przeznaczony jest  

dla nauczycieli wychowania fizycznego i edukacji wczesnoszkolnej.  
 

I. Organizator:  

PCPPPiDN w Głogowie,  

 ul. Jedności Robotniczej 38      tel. (76) 838 42 93 

 Kierownik konkursu Beata Bielska doradca metodyczny wychowania fizycznego 

 

II . Założenia organizacyjne. 

1. Konkurs odbędzie się w dniach  1- 31 października 2020r.  

2. Rozstrzygniecie konkursu 16 listopada 2020r. przez komisję konkursową. 

3. Udział w konkursie mogą wziąć nauczycieli wychowania fizycznego i edukacji 

wczesnoszkolnej z miasta i powiatu głogowskiego. Warunkiem udziału w konkursie 

jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem. W konkursie nie mogą wziąć udziału 

pracownicy PODM  Głogów oraz członkowie najbliższych rodzin. 

4. Przedmiotem konkursu są prace konkursowe: autorski opis zabawy lub gry ruchowej 

na małej przestrzeni opatrzony zdjęciami lub filmem. Każdy z uczestników może 

przygotować od jednej do trzech własnych propozycji.  

III. Temat: MAŁY METRAŻ MAMY, CHĘTNIE ZAGRAMY 

          W zakres tematyki wchodzą autorskie prace nauczycieli na kreatywną zabawę lub grę 

ruchową na małej przestrzeni ( korytarz, mała salka). Każdy z uczestników może 

przygotować od jednej do trzech własnych propozycji. Prace należy przesłać do 31.10.2020 

na adres  e-mail: beti.bielska@wp.pl lub za pomocą WhatsApp, Messengera. W razie pytań 

kontakt  Beata Bielska tel. 501-587-626 

IV. Cele konkursu: 

- aktywizowanie nauczycieli do kreatywnego tworzenia własnych gier i zabaw ruchowych 

- dzielenie się wiedza z innymi nauczycielami poprzez publikowanie prac konkursowych na 

stronie PODM Głogów oraz Facebooku 

- rozwijanie umiejętności posługiwania się TIK, 

- motywowanie uczniów do aktywności poprzez gry i zabawy ruchowe 

V. Kryteria oceny: 

     - dobór gry lub zabawy ruchowej do wieku i możliwości uczestników 

     - opracowanie projektu na konkurs, wykorzystanie TIK 

     - zastosowane metody i formy pracy 

http://www.pcpppidn.eu/
mailto:sekretariat@pcpppidn.eu
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     - środki dydaktyczne: dobór przyborów i pomoce 

     - czas trwania prezentacji 

     - ogólny wrażenie 

 

VI. Zasady i konkursu i nagrody 

1. Przedmiotem konkursu jest autorska praca nauczyciela wykonana w sposób określony 

przez Organizatora. 

2. Przewidziane są nagrody za I, II i III miejsce. Organizator zastrzega sobie prawo do 

ogłoszenia nagród dopiero w dniu rozstrzygnięcia konkursu (nie później niż 

16.11.2020). 

3. Zdobywca nagrody zostanie powiadomiony o wygranej pocztą elektroniczną lub 

telefonicznie. Celem potwierdzenia woli przyjęcia nagrody powiadomiony Zdobywca, 

powinien odpowiedzieć pocztą elektroniczną na wskazany adres przez Organizatora w 

terminie trzech dni od daty wysłania powiadomienia, pod rygorem utraty prawa do 

nagrody. 

4. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się w PODM Głogów w wyznaczonym przez 

organizatora terminie.  

 

VII.  Pisemne zgłoszenia uczestników na karcie zgłoszeniowej oraz załączniki do 

regulaminu  

     -   zał. nr 1 - zgoda na publikację danych na stronie internetowej,  

     -   zał. nr 2 - zgoda na publikację wizerunku (dla uczniów biorących udział w 

nagrywanych filmach lub zamieszczonych do prac konkursowych zdjęciach, prezentacjach) 

prosimy kierować na  adres: 

P C P P P i D N  Powiatowy Ośrodek  Doradztwa Metodycznego    

 67-200 Głogów ul. Jedności  Robotniczej 38 

  

 w terminie do 15 października 2020r. 

Podane dane będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia w/w konkursu. 

Dostarczenie w terminie KARTY ZGŁOSZENIA oznacza akceptację  

Regulaminu Konkursu. 

Szczegółowe informacje na temat konkursu można uzyskać pod numerem tel. 501-587-626 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie 

wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. 
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