
                                                                                                                                        

OGÓLNOPOLSKI KONKURS MATEMATYCZNY 

„MIŚ OSZCZĘDNIŚ- gra edukacyjna” 

Przedszkole Publiczne nr 10 „Bajkowa łąka” w Szczecinie zaprasza do udziału 

w ogólnopolskim konkursie „Miś Oszczędniś- gra edukacyjna”  

organizowanym w ramach projektu Fundacji mBanku „Rosnę z matematyką”,  

realizowanym u nas pod nazwą „Mały Finansista”. 

 

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU MATEMATYCZNEGO „MIŚ 

OSZCZĘDNIŚ” 

1. Postanowienia ogólne: 

Przedmiotem konkursu jest wykonanie matematycznej gry edukacyjnej, która będzie zawierała 

elementy kupna, sprzedaży, wymiany, oszczędzania itp. wraz z zasadami przeznaczonymi dla 

dzieci w wieku przedszkolnym. 

2. Organizator konkursu: 

Przedszkole Publiczne nr 10 „Bajkowa łąka” 

ul. Wołogoska 5, 

71-131 Szczecin 

3. Cele konkursu 

• Pobudzanie dziecięcej wyobraźni i pomysłowości podczas projektowania i tworzenia 

gry edukacyjnej; 

• Rozwijanie inwencji twórczej dzieci przy współpracy z rodzicami, dziadkami  

i rodzeństwem; 

• Kształtowanie pojęć matematycznych i umiejętności przeliczania; 

• Rozwijanie wyobraźni, myślenia, aktywności twórczej i zainteresowań matematyką  

i finansami poprzez zabawę i gry; 

• Nabywanie umiejętności planowania zakupów oraz ich wartościowania; 

• Dzielenie się pomysłami. 

4. Zadanie konkursowe polega na stworzeniu matematycznej gry edukacyjnej z elementami 

kupna, sprzedaży, wymiany, oszczędzania itp. dla dzieci w wieku przedszkolnym. Może być 

wykonana w dowolnej formie techniczno-plastycznej. 

5. Informacje ogólne: 

Organizatorem ogólnopolskiego konkursu „Miś Oszczędniś- gra edukacyjna” jest Przedszkole 



                                                                                                                                        

Publiczne nr 10 „Bajkowa łąka” w Szczecinie, które bierze udział w Programie Grantowym  

„Rosnę z matematyką” organizowanym przez Fundację mBanku, w ramach którego 

realizujemy projekt „Mały Finansista”. 

Konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku od 5 do 7 lat, które we współpracy z rodzicami, 

dziadkami i rodzeństwem wykonają matematyczną grę edukacyjną. 

Jedna placówka może dostarczyć trzy prace konkursowe. 

Każda gra edukacyjna powinna zawierać dokładny opis (gra planszowa- zasady gry na kartce 

w formacie A4 (w formie wydrukowanej), planszę do gry (format dowolny), pionki (w formie 

przestrzennej), inne gry – materiały niezbędne do gry wraz z instrukcją). Od uczestników 

konkursu wymagana jest zgoda i podpis rodziców/opiekunów prawnych (załącznik nr 1).  Prace 

należy opatrzyć metryczką: nazwa i adres placówki, nazwa grupy oraz wiek dzieci (proszę 

przypiąć ją na stałe do pracy konkursowej - załącznik nr 2).  

6. Przebieg konkursu: 

Termin dostarczania prac 14.04.2023r. (liczy się data stempla pocztowego) na adres 

przedszkola: 

Przedszkole Publiczne nr 10 „Bajkowa łąka” 

ul. Wołogoska 5 

71-131 Szczecin 

z dopiskiem: Konkurs pt. „Miś Oszczędniś- gra” 

Prace nadesłane po terminie nie będą brały udziału w konkursie. Wszystkie nadesłane prace 

przechodzą na własność organizatora konkursu i zostaną wyeksponowane na pokonkursowej 

wystawie w Przedszkolu Publicznym nr 10 w Szczecinie oraz w formie zdjęć prac 

konkursowych na stronie internetowej przedszkola. Zwycięzcy zostaną powiadomieni  

o wynikach konkursu telefonicznie lub mailowo. 

7. Ocena prac i nagrody przyznane uczestnikom konkursu: 

Oceną prac zajmie się specjalnie powołana komisja konkursowa biorąca pod uwagę: 

● prezentację ogólną 

● oryginalność pomysłów 

● estetykę i staranność 

● kreatywność i pomysłowość 

● jasność zasad obowiązujących w grze. 

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 25.04.2023r. na stronie www.pp10.szczecin.pl 

Dla wszystkich przedszkolaków biorących udział w konkursie przewidziane są dyplomy, które 

zostaną przesłane drogą elektroniczną. 



                                                                                                                                        

Nagrody dla zdobywców I, II i III  miejsca zostaną wysłane do właściwej placówki. 

8. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu. Administrowanie danych 

osobowych uczestników konkursu przez organizatora odbywać się będzie wyłącznie w celach 

związanych z konkursem. 

Koordynatorzy konkursu: Katarzyna Howorska, Maja Prędki 

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres e-mail: pp10@miasto.szczecin.pl 
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Załącznik nr 1  

Ogólnopolski Konkurs Matematyczny „Miś Oszczędniś- gra edukacyjna” organizowany przez 

Przedszkole Publiczne nr 10 „Bajkowa łąka” w Szczecinie.   

 

Proszę wstawić znak „X” 

 

☐ Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ...............................................................        (imię 

i nazwisko dziecka) w konkursie „Miś Oszczędniś- gra edukacyjna” organizowanym przez 

Przedszkole Publiczne nr 10 w Szczecinie.  

☐ Oświadczam, że zapoznałem/łam się i akceptuję regulamin konkursu. 

☐ Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich i mojego dziecka w celu 

wzięcia udziału w konkursie „Miś Oszczędniś- gra edukacyjna”. Jestem świadomy/a, że zgoda 

jest dobrowolna i że mogę ją wycofać w dowolnym czasie, co będzie skutkowało 

niemożliwością przystąpienia mojego dziecka do udziału w konkursie, oceniania jego pracy  

i wynagradzania jej przez organizatora. 

☐ Wyrażam zgodę/ ☐ Nie wyrażam zgody na publikację pracy mojego dziecka wraz  

z oznaczeniem jego imienia i nazwiska oraz nazwy przedszkola w materiałach informacyjnych 

opracowanych i upowszechnianych przez Przedszkole Publiczne nr 10 „Bajkowa łąka”  

w Szczecinie w zakresie realizacji konkursu. 

Zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U.  

z 2006r. Nr 90, poz. 631, z późniejszymi zmianami), ☐ wyrażam zgodę/ ☐ nie wyrażam zgody 

na nieodpłatne rozpowszechnianie wizerunku, imienia i nazwiska mojego dziecka  

w materiałach informacyjnych opracowanych i upowszechnianych przez Przedszkole 

Publiczne nr 10 „Bajkowa łąka” w Szczecinie, w zakresie realizacji konkursu. 

 

 

 

 

                                                     …………………………………………………………  

 

                                                                Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego   

 

 



                                                                                                                                        

 

Załącznik nr 2 

Metryczka* 

Imię i nazwisko uczestnika konkursu „Miś 

Oszczędniś- gra edukacyjna”  

 

Wiek dziecka   

Nazwa i adres przedszkola    

Imię i nazwisko nauczyciela/ opiekuna    

Adres e- mail, na który przesłać dyplomy  

i podziękowania w formie pdf  

 

 

 

 

*prosimy wypełnić komputerowo lub drukowanymi literami 


