
 

 

 

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU PT. DRUK 3D ZNAK ZODIAKU 

Organizatorem Konkursu są Państwowe Szkoły Budownictwa im. Prof. Mariana 

Osińskiego w Gdańsku pod opieką Katarzyny Mahlik 

Partnerem Konkursu jest: Bysewo Kolor sp. z o.o. 

CELE KONKURSU: 

• zapoznanie z technologią druku 3D, 

• rozwijanie zainteresowań i uzdolnień informatycznych, 

• realizacja własnych pomysłów, 

• pobudzenie kreatywności, 

• rozwijanie twórczego myślenia, 

• wyzwolenie ducha rywalizacji. 

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

• Konkurs skierowany jest do uczniów Państwowych Szkół Budownictwa 

im. Prof. Mariana Osińskiego w Gdańsku. 

• Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest wysłanie projektu 

wykonanego za pomocą dowolnego programu 3D w formacie .stl 

medalionu dowolnego znaku zodiaku na adres: 

k.mahlik@psb.edu.gdansk.pl 

• Wymiary medalionu są określone: średnica 19,8 cm; maksymalna grubość 

4,1 cm. 

• Praca nie może być opracowaniem, przeróbką lub adaptacją cudzego 

projektu. 

• Praca powinna zostać wykonana z przeznaczeniem na Konkurs i nie 

powinna zostać opublikowana lub rozpowszechniona. 
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• Uczniowie mogą zwracać się po wsparcie do organizatora/opiekuna 

konkursu. 

• Do pracy musi być załączona informacja o imieniu, nazwisku i klasie  

do której uczęszcza uczeń. 

• Zgłoszenie pracy do Konkursu jest równoznaczne: 

- z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych autora dla 

celów przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzców i publikacji 

prac na stronie szkoły. 

- przeniesieniem praw autorskich oraz prawa do wzoru użytkowego lub 

wzoru przemysłowego na partnera konkursu BYSEWO KOLOR Sp. z o.o. 

(załącznik nr 1 do regulaminu konkursu). 

 

TERMIN PRZEPROWADZENIA KONKURSU 

• Konkurs trwa od 21.10.2021 do 10.12.2021 r. 

• Ogłoszenie wyników: 17.12.2021 r. 

 

OCENIE PODLEGAĆ BĘDĄ:  

• zgodność z tematyką; 

• pomysłowość; 

• oryginalność; 

• estetyka. 

 

Wybrane projekty zostaną wydrukowane na drukarce 3D. Na podstawie 

gotowych prac wyłonieni zostaną laureaci konkursu. 

 



 

 

 

NAGRODY 

Autorzy trzech pierwszych miejsc otrzymają nagrody w postaci:  

• I miejsce talon o wartości 400 zł do sklepu sportowego lub innego 

wskazanego przez dyrekcję. 

• II miejsce talon o wartości 300 zł do sklepu sportowego lub innego 

wskazanego przez dyrekcję. 

• III miejsce talon o wartości 200 zł  do sklepu sportowego lub innego 

wskazanego przez dyrekcję. 

 

PRACE BĘDĄ OCENIANE PRZE KOMISJĘ KONKURSU W SKŁADZIE:  

• Pani Dyrektor Renata Wypasek, 

• Pani Katarzyna Mahlik, 

• Pani Katarzyna Korniaho, 

• Pan Krzysztof Michniewicz. 


