
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGULAMIN 

- I Powiatowy Konkurs 

"Kodowanie blokowe Scratch – 70 sekund/70 minut" 

1. Organizator:  
- Pałac Młodzieży w Koszalinie. 

 
2. Cele: 

- Popularyzacja umiejętności programowania blokowego w języku Scratch. 
- Kształtowanie zdolności samodzielnego zdobywania i pogłębiania wiedzy  

w zakresie programowania blokowego. 
- Rozwijanie kreatywności, estetyki oraz algorytmicznego myślenia. 
- Integracja środowiska uczniów pasjonujących się programowaniem i 

edukatorów kodowania. 
 

3. Organizacja konkursu: 
- Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych z miasta 

Koszalina i okolicznych gmin. 
- Konkurs rozgrywany jest w dwóch kategoriach wiekowych: 

o klasy III-IV; 
o klasy V-VI. 

 
4. Udział w konkursie jest bezpłatny. 

 
5. Terminy: 

- Konkurs składa się z dwóch części: eliminacji i finału. 
- Eliminacje rozgrywane są zdalnie, prace przesyłane są na adres e-mail, 

który zawarty jest  w punkcie 6 w nieprzekraczalnym terminie  
do 21 listopada 2021 roku. 

- Lista uczestników finału zostanie opublikowana 28 listopada 2021 roku na 
stronie internetowej www.pm.koszalin.pl 

- Finał odbędzie się 4 grudnia 2021 w formie stacjonarnej w Koszalinie. 
Miejsce finału oraz godzina zostaną podane osobom zakwalifikowanym do 
II etapu w formie telefonicznej i e-mailowej na wskazany w zgłoszeniu 
adres. 

6. Eliminacje: 
- Jedna szkoła może zgłosić do konkursu maksymalnie 4 skryptów w każdej  

z kategorii wiekowych (jeden zawodnik może zgłosić tylko jeden skrypt) 
stworzonych w Scratch 3.xx 

http://www.pm.koszalin.pl/


- Zgłoszenia dokonuje nauczyciel wysyłając na adres: 
dorota.helminiak@pm.koszalin.pl następujące informacje: 

o tytuł pracy;  
o imię i nazwisko autora;  
o klasa; 
o szkoła autora;  
o imię i nazwisko nauczyciela. 

- Nauczyciel przesyła pracę umieszczając w nazwie pliku szkołę, imię i 
nazwisko ucznia (np. sp4-jan-nowak.sb3) oraz załącza również zeskanowaną 
zgodę na przetwarzanie danych osobowych, podpisaną przez opiekuna 
prawnego uczestnika (załącznik do regulaminu). 

- Skrypty spełniające wymagania formalne zgłoszone do konkursu oceniać 
będzie Komisja Konkursowa. 

Zadania etapu ELIMINACJI 

Zadaniem na etapie eliminacji do konkursu „Kodowanie blokowe Scratch – 70 
sekund/70 minut” w kategorii klas III-IV jest wykonanie animacji (animacja 70-
sekundowa) dotyczącej pozytywnych aspektów uprawiania sportu oraz spożywania 
warzyw i owoców przez dzieci i młodzież. 

Skrypty uczniów klas III i IV oceniane będą według następujących kryteriów: 

- Grafika i dźwięk: 0 – 5 punktów. 
- Estetyka: 0 – 5 punktów. 
- Interpretacja tematu: 0 – 5 punktów. 

Maksymalna liczba punktów wynosi 20. 

Zadaniem na etapie eliminacji do konkursu „Kodowanie blokowe Scratch – 70 
sekund/70 minut” w kategorii klas V-VI jest stworzenie gry jednoplanszowej lub 
dwuplanszowej dotyczącej pozytywnych aspektów uprawiania sportu oraz spożywania 
warzyw i owoców przez dzieci i młodzież.  

Skrypty uczniów klas V i VI oceniane będą według następujących kryteriów: 

- Grafika i dźwięk: 0 – 5 punktów. 
- Różnorodność zastosowanych bloków: 0 – 5 punktów. 
- Estetyka: 0 – 5 punktów. 
- Interpretacja tematu i odporność na błędy: 0 – 5 punktów. 

Maksymalna liczba punktów wynosi 20. 
Prace niezgodne z tematem nie podlegają ocenie Komisji. 
Spośród zgłoszonych prac Komisja Konkursowa wyłoni 10 finalistów w każdej z kategorii 
wiekowych.  

7. Finał 
- Finał konkursu „Kodowanie blokowe Scratch – 70 sekund/70 minut” 

zostanie rozegrany 4 grudnia 2021 roku (sobota).  
- Finał składa się z indywidualnej rozgrywki finałowej, która trwa 70 minut i 

polega na rozwiązywaniu zadań we wszystkich kategoriach wiekowych 
przygotowanych przez Komisję Konkursową. 

- Każdy uczestnik finału pracuje przy swoim stanowisku wyposażonym  
w odpowiednie narzędzia. 

- W każdej kategorii wiekowej wyłonionych zostanie trzech laureatów dla 
których przewidziano cenne nagrody. 

 
8. Postanowienia końcowe: 

- Organizator nie ponosi kosztów przyjazdu osób zakwalifikowanych do 
finału. 

- Decyzje Komisji są ostateczne. 
- Komisja nie udziela wyjaśnień dotyczących wykonanych prac. 

 

Regulamin opracowała 

Dorota Hełminiak-Surdyk 

 

 

 FUNDATORZY NAGRÓD:  
 

  
                                                          
                                                           www.elkon.koszalin.pl 

 



ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla 

Administratora danych osobowych, którym jest Pałac Młodzieży w 

Koszalinie ul. Bogusława II 2, 75-057 Koszalin. Zgoda udzielona jest na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) 2016/679 z 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 w celu udziału w warsztatach edukacyjnych oraz niezbędnych 

działań administratora danych związanych z organizacją, przebiegiem i 

sprawozdaniem I Powiatowego Konkursu „Kodowanie blokowe Scratch 

– 70 sekund/70 minut”,  Koszalin 2021. Jednocześnie przyjmuję do 

wiadomości, iż: 

- W każdej sprawie dotyczącej Państwa danych osobowych można 

się skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych za 

pośrednictwem adresu e-mail: iodo@pm.koszalin.pl 

- Dane mogą być przekazywane jedynie podmiotom mającym 

podstawę prawną otrzymania takich informacji. -Dane będą 

przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu, na który 

została udzielona zgoda. 

- Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do tych danych i ich 

sprostowania, cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez 

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano 

na podstawie zgody przed jej cofnięciem a także prawo 

wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych 

osobowych narusza przepisy prawa.  

- Podanie danych jest dobrowolne, jednak brak ich podania 

skutkuje brakiem możliwości uczestnictwa w I Powiatowym 

Konkursie „Kodowanie blokowe Scratch – 70 sekund/70 minut”, 

Koszalin 2021.  

- Dane nie będą podlegały automatyzacji podejmowania decyzji 

oraz nie będą profilowane, a także nie są przekazywane do 

państw Trzecich  

 

                                                                   

......................................................................................................................

....                                                                    data i czytelny podpis 

rodzica/opiekuna prawnego zgłoszonego dziecka 

ZGODA NA WIZERUNEK 

Na podstawie art. 81 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych 

(tekst jedn.: Dz.U. 2018 poz. 1191 ze zm.) wyrażam zgodę dla Pałacu 

Młodzieży w Koszalinie ul. Bogusława II 2, 75-057 Koszalin na 

rejestrowanie i publikowanie wizerunku mojego dziecka   

………………………………………………………….........................................................

..............................  

podczas trwania finału połączonego z wręczeniem nagród laureatom I 

Powiatowego Konkursu „Kodowanie blokowe Scratch – 70 sekund/70 

minut”, Koszalin 2021 (w postaci nagrań audio video, fotografii) oraz 

wykorzystanie ww. materiałów do promocji działalności Pałacu 

Młodzieży w Koszalinie poprzez media lokalne, regionalne i 

ogólnopolskie, strony internetowe, YouTube, portale społecznościowe. 

 

......................................................................................................................

....                                                                    data i czytelny podpis 

rodzica/opiekuna prawnego zgłoszonego dziecka 

 

mailto:iodo@pm.koszalin.pl

