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Regulamin konkursu ”Misja kosmiczna”  

Młodzieżowa Akademia Umiejętności Technicznych „Leonardo” we współpracy z firmą 

Edu Sense zapraszają uczniów szkół podstawowych klas I-III do udziału w konkursie „Misja 

kosmiczna”  

Postanowienia regulaminu: 

1. Uczestnikiem konkursu może być uczeń szkoły podstawowej z klas I-IV z miasta Mielca.  

2. Zgłoszenia szkół i uczniów do udziału w konkursie przyjmowane są od 1 lutego 2019 r. do 16 

kwietnia 2019 r., za pomocą elektronicznego formularza dostępnego na stronie internetowej 

www.ckp.edu.pl 

3. Informacja o rozpoczęciu rekrutacji zostanie przesłana do szkół drogą elektroniczną. 

4. Uczniów do konkursu zgłasza szkoła (opiekun). Uczniowie rywalizują indywidualnie. 

5. Konkurs polega na: 

 wymyśleniu przygody Ozobota o tematyce kosmicznej i opisaniu jej (lub 

narysowaniu) - na kartce formatu A4; 

 narysowaniu ścieżki do pokonania dla Ozobota, zgodnie z wymyśloną przygodą, 

zawierającej kody poleceń do wykonania przez Ozobota - na kartce formatu A3; 

6. Informacja o przyjęciu szkoły i uczniów do konkursu zostanie przesłana do szkół drogą 

elektroniczną. 

7. Udział w konkursie oznacza zgodę na wykorzystanie wizerunku ucznia i jego danych (imię, 

nazwisko, wiek, szkoła) w celach organizacyjnych, promocyjnych i sprawozdawczych. 

8. Uczniowie przygotowują prace samodzielnie od momenty zgłoszenia do konkursu do ich 

prezentacji. Prezentacja prac i ich ocena odbędzie się podczas Jubileuszowego X Mieleckiego 

Festiwalu Nauki i Techniki (9-11 maja 2019 r.). O dokładnym terminie i godzinie konkursu 

szkoły zostaną poinformowane drogą elektroniczną. 

9. Wyboru nagrodzonych praca dokona Komisja Konkursowa złożona z przedstawicieli 

organizatorów. 

10. Nagrody dla laureatów konkursu zostaną ufundowane przez CKPiDN w Mielcu i firmę Edu 

Sense. 

11. Organizator przewiduje możliwość wypożyczenia Ozobota szkole, na czas przygotowywania 

prac konkursowych, jednak nie dłużej niż na 2 tygodnie. 

12. Dodatkowych informacji w sprawie konkursu udziela Anna Mikuła – e-mail: 

a.mikula@ckp.edu.pl  
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