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1. Informacje ogólne 

1. Organizatorem Międzyszkolnych Mistrzostw Polski Story Cubes, zwanych dalej 

Mistrzostwami, jest firma Rebel Sp. z o.o., zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Gdańsk-

Północ w Gdańsku, VII Wydz. Gospodarczy, KRS 0000451062, dalej nazywana Organizatorem. 

2. Udział w Międzyszkolnych Mistrzostwach Polski Story Cubes 

1. W Mistrzostwach udział biorą szkoły (podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne) 

reprezentowane przez opowiadania napisane przez uczniów. Każda szkoła może być 

reprezentowana przez tyle opowiadań, ile poziomów klas jest w szkole. 

2. Szkoły podstawowe reprezentowane mogą być przez sześć opowiadań napisanych przez 

uczniów klas 1, 2, 3, 4, 5 i 6. 

3. Gimnazja mogą być reprezentowane przez trzy opowiadania, każde napisane przez uczniów z 

klas 1, 2 i 3. 

4. Szkoły ponadgimnazjalne mogą być reprezentowane przez tyle opowiadań ile poziomów klas 

znajduje się w danej szkole. 

5. Dana szkoła może nadesłać tylko jedno opowiadanie z danego poziomu klas. 

6. Szkoły nie muszą być reprezentowane we wszystkich grupach klasowych. 

7. Zgłoszenia danej szkoły mogą być wysłane przez jednego lub kilku nauczycieli. 

8. Aby wziąć udział w konkursie należy zgłosić opowiadanie do konkursu poprzez wypełnienie 

formularza znajdującego się na tej stronie: LINK do dnia 31 marca. 

3. Szczegółowe informacje dotyczące zgłaszanych opowiadań. 

1. Zgłaszane opowiadania muszą być napisane na bazie rzutów kostkami Story Cubes zgodnie z 

zasadami gry. a) Dla każdego opowiadania wykonywany jest osobny rzut. 

b) Klasy 1-4 szkół podstawowych piszą opowiadania na podstawie 4 kostek. 

c) Klasy 2-5 szkół podstawowych piszą opowiadania na podstawie 6 kostek 

d) Wszystkie pozostałe klasy i szkoły piszą opowiadania na podstawie 9 kostek. 

e) Do zdeterminowania wyników rzutów należy użyć generatora znajdującego się pod tym 

adresem: LINK 

f) Nauczyciele dysponujący kostkami Story Cubes mogą użyć kostek z gry i zapisać wyniki, ale 

muszą użyć konkretnych kostek zawierających obrazki: 

o przy rzucie 4 kostkami: owieczkę, klucz, błyskawicę i żarówkę. 

http://www.storycubes.pl/konkurs_rzuc.php


o przy rzucie 6 kostkami do tych wymienionych kostek powyżej należy dołożyć kostki 

zawierające pszczołę i latarkę. 

o przy rzucie 9 kostkami używa się wszystkich kostek z podstawowego zestawu Story 

Cubes. 

g) Opowiadania muszą być napisane na podstawie podstawowego zestawu Story Cubes 

(pomarańczowe pudełko). Wszystkie inne będa zdyskwalifikowane. 

h) Zasady gry Story Cubes dostępne są tutaj: LINK 

2. Autorami opowiadań muszą być uczniowie. Opowiadania nie mogą przejść korekty 

nauczyciela ani rodzica. 

3. Opowiadania muszą zawierać maksymalnie 1200 znaków (ze spacjami) i nie więcej niż 300 

słów. 

4. Zasady oceny opowiadań przez jury znajdują się TUTAJ 

5. Słowa nawiązujące do kostek nie muszą być bezpośrednio nazwą rysunku. “Strzałka” może 

oznaczać kierunek, czynność strzelania, postrzał, wskazówkę itp. 

6. Kolejność pojawiania się kostek w opowiadaniu jest dowolna. 

7. Opowiadanie zgłoszone w formularzu musi mieć wyróżnione słowa, które nawiązują do 

kostek poprzez dopisanie przy nich gwiazdki: * . Przykładowo: *owca lub pasterz* . 

4. Dodatkowe informacje dotyczące zgłoszeń. 

1. W trakcie wypełniania formularza nauczyciel proszony jest o podanie w kilku zdaniach jego 

pomysłów na wykorzystanie Story Cubes w trakcie zajęć w razie uzyskania pierwszego 

miejsca. 

2. Po nadesłaniu zgłoszenia nauczyciel otrzyma e-maila z potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia 

oraz linkiem pozwalającym zagłosować na nadesłane opowiadanie od 1 kwietnia 

5. Głosowanie 

1. Głosowanie na zgłoszone opowiadania rozpocznie się 1 kwietnia i zakończy 15 kwietnia. 

2. Aby zagłosować na opowiadanie należy kliknąć ikonkę zielonego kciuka widoczną przy 

wybranym opowiadaniu lub kliknąć w dedykowany link. 

3. Każdy użytkownik internetu może oddać głos raz dziennie na jedno opowiadanie. 

4. Oddawać głosy można na różne opowiadania w różne dni. 

5. Autorzy opowiadań mogą głosować na własne opowiadania. 

6. Zwycięskie opowiadania zostaną wyróżnione na stronie konkursu. 

7. Organizator skontaktuje się z nauczycielami, którzy zgłosili opowiadania, w celu ustalenia 

wysyłki nagród i dyplomów. 

6. Wybór zwycięskich opowiadań przez jury. 

1. Jury w składzie wybranym przez organizatora zapozna się z nadesłanymi opowiadaniami i 

wybierze po jednym najlepszym z każdej grupy wiekowiej. 

http://www.storycubes.pl/ogrze.php
http://www.storycubes.pl/konkurs_zasady.php


2. Zwycięskie opowiadania zostaną wskazane na stronie konkursu 17 kwietnia. 

3. Organizator skontaktuje się z nauczycielami, którzy zgłosili opowiadania, w celu ustalenia 

wysyłki nagród i dyplomów. 

7. Postanowienia końcowe 

1. Każda osoba biorąca udział w Mistrzostwach potwierdza znajomość i akceptację regulaminu 

Mistrzostw. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia niewielkich zmian w regulaminie. 

3. Aktualny i pełny regulamin jest zawsze dostępny na stronie internetowej Mistrzostw LINK. 

 

http://www.storycubes.pl/konkurs_regulamin.php

