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REGULAMIN KONKURSU 

 
 

Organizator: 

Technikum Architektoniczno-Budowlane w Warszawie pod patronatem firmy Trefl 

 

Cele konkursu: 

- doskonalenie umiejętności praktycznych  

- rozwijanie umiejętności samodoskonalenia młodzieży,  

- rozwijanie kreatywności, 

- rozwijanie myślenia przestrzennego, 

- promowanie wyboru ścieżki zawodowej technika budownictwa czy architekta  

 

Adresaci konkursu: 

- uczniowie klas siódmych i ósmych szkół podstawowych 

 

Przedmiot konkursu: 

- zaprojektowanie i wykonanie budowli z klocków Brick Trick marki Trefl 

 

Kryteria kwalifikowania uczestników do poszczególnych etapów:  
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⮚ Etap I (zdalny) polega na zaprojektowaniu budynku, który mógłby wpisać się w wybraną 

przez uczestnika okolicę. Prace należy przesłać w formie elektronicznej na adres  

promocja.tab@gmail.com z tematem KONKURS. 

Formy pracy: 

✔  perspektywa, 

✔  aksonometria, 

✔  rzuty, 

✔  kolaż, 

✔  wizualizacja, 

✔  makieta. 

 

Techniki: 

✔ grafika komputerowa, 

✔ zdjęcia, 

✔ rysunek. 

 

Kryteria oceny (czyli co będzie brane pod uwagę): 

✔ kreatywność, 

✔ realność projektu (możliwość jego realizacji z założonych materiałów: 300 cegiełek, 40 

dachówek, 55 deseczek), 

✔ jakość podania (estetyka, czytelność projektu), 

✔ liczba plansz – od 1 do 6, 

✔ opis pracy (2-5 zdań). 

 

⮚ Etap II (stacjonarny) polega na zbudowaniu w ciągu 4 godzin makiety zaprojektowanego 

przez siebie budynku z cegiełek Brick Trick. 

 

Kryteria oceny: 

✔ zgodność budowli z projektem, 
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✔ atrakcyjność wizualna, 

✔ innowacyjność, 

✔ estetyka wykonania.  
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Harmonogram: 

✔ Prace konkursowe w formie elektronicznej, kartę zgłoszenia oraz załącznik nr 1 (zgody na 

przetwarzanie danych) należy przesłać do 30 kwietnia 2021 r. na e-mail 

promocja.tab@gmail.com z tematem KONKURS. 

✔ Finał konkursu odbędzie się 15 maja 2021 w gmachu Technikum Architektoniczno-

Budowlanego przy ulicy Przyrynek 9 w Warszawie. 

✔ Ze względu na sytuację pandemiczną mogą wystąpić zmiany w terminarzu. 

 

Dodatkowe informacje: 

✔ Do drugiego etapu zakwalifikowanych zostanie 10 uczestników wyłonionych przez jury 

na podstawie przyjętych kryteriów oceny nadesłanych prac. 

✔ W skład jury konkursu wejdą nauczyciele przedmiotów zawodowych Technikum 

Architektoniczno-Budowlanego w Warszawie, przedstawiciel firmy Trefl oraz 

przedstawiciele organu prowadzącego szkołę; werdykt jury jest ostateczny. 

✔ Główną nagrodą w konkursie będzie puchar i tytuł Brick Trick TAB Mastera 2021 oraz 

nagrody rzeczowe ufundowane przez firmę Trefl i Technikum Architektoniczno-

Budowlane w Warszawie; 

✔ Konkurs odbędzie się z uwzględnieniem obowiązujących zaleceń Głównego Inspektora 

Sanitarnego oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej. 

✔ Wszelkie informacje o przebiegu konkursu będą umieszczane na stronie konkursu 

www.facebook.com/BrickTrickTABMaster oraz na stronie internetowej TAB. 
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