
Regulamin “Budujemy ULOFajnulo”

§1. Informacje Ogólne

1. Organizatorem konkursu jest Uniwersyteckie Liceum Ogólnokształcące im. Pawła
Adamowicza w Gdańsku zwane dalej organizatorem.
2. Uczestnikiem konkursu może być każda osoba uczniowska Uniwersyteckiego
Liceum Ogólnokształcące im. Pawła Adamowicza w Gdańsku.
3. Drużyna składa się z maksymalnie trzech osób. Każda drużyna określa osobę
zgłaszającą, która rejestruje daną drużynę w konkursie pod adresem:
https://docs.google.com/forms/d/1thBWagkvS98JrhB3fK4CO9NK8pRAj_0_8J3ywKy
_-Yk/edit
4. Każda osoba uczestnicząca, który podejmuje się startu w niniejszym konkursie,
zobowiązuje się do zachowania oryginalności swojej pracy oraz działania jedynie w
obrębie swojej drużyny.
5. Plany szkoły dostępne są w załączniku do niniejszego regulaminu.
6. Ilekroć mowa o serwerze Discord mowa jest o zasobie Discord pod adresem
https://discord.gg/KrBukUSK2q

§2. Przedmiot konkursu i zasady oceniania

1. Przedmiotem konkursu jest odwzorowanie przez każdą z drużyn siedziby szkoły
Uniwersyteckiego Liceum Ogólnokształcącego w grze Minecraft oraz stworzenie
projektu zagospodarowanie terenu zielonego wokół szkoły, a także projektu piwnicy
oraz wnętrz pomieszczeń użytkowych.
2. Każda zbudowana siedziba, będzie oceniana przez każdego z Jurorów na
podstawie dwóch kryteriów.

Kryterium pierwsze (maksymalnie 10 punktów):
● poziom odwzorowania szkoły, zgodnie z załączonymi planami
● dokładność techniczna oraz zachowanie wymaganych wymiarów,

podanych przez organizatorów.
Kryterium drugie (maksymalnie 10 punktów):

● oryginalność projektu
● użytkowość projektu

§3. Zgłoszenie do konkursu i jego przebieg

1. Osoba zgłaszająca jest zobowiązana zarejestrować swoją drużynę w konkursie do
dnia 10.11.2022 r. poprzez link umieszczony na serwerze Discord.
2. Do podjęcia udziału w konkursie, konieczne jest zarejestrowanie się na serwerze
gry Minecraft, korzystając z instrukcji zawartej na serwerze Discord.
3. Konkurs rozpocznie się 11.11.2022 r. poprzez oficjalny komunikat na serwerze
Discord.

https://docs.google.com/forms/d/1thBWagkvS98JrhB3fK4CO9NK8pRAj_0_8J3ywKy_-Yk/edit
https://docs.google.com/forms/d/1thBWagkvS98JrhB3fK4CO9NK8pRAj_0_8J3ywKy_-Yk/edit
https://discord.gg/KrBukUSK2q


4. Projekt należy zakończyć do dnia 1.12.2022 r.

§4. Rozstrzygnięcie konkursu

1. Prace zostaną ocenione przez Jury w składzie:
- Waldemar Kotowski - dyrektor szkoły
- Michał Kierzkowski - wicedyrektor
- Aleksanda Iwen - wicedyrektorka
- Ewelina Wańkowicz - opiekunka Samorządu Uczniowskiego
- Jarosław Drzeżdżon - nauczyciel informatyki
- Aleksander Dudek
- Feliks Luks

2. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do dnia 08.12.2022 r.
3. Najlepsze drużyny zostaną nagrodzone.
4. Fundatorem nagród jest Rada Rodziców.
5. Decyzje Jury są ostateczne.

§5. Postanowienia końcowe

1. Organizator zastrzega sobie zmianę regulaminu w trakcie trwania konkursu oraz
odwołanie konkursu bez podania przyczyny.
2. Osobą kontaktową w sprawie konkursu jest wicedyrektor Michał Kierzkowski.
Wszelkie pytania należy kierować na adres mailowy:
m.kierzkowski@pozytywneinicjatywy.pl

mailto:m.kierzkowski@pozytywneinicjatywy.pl
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