
         

 

Konkursu Plastyczny 
„ Mikołaj Kopernik – człowiek, który poruszył Ziemię”  

 

REGULAMIN 

§1 Organizator Konkursu 

1. Organizatorem Konkursu „Mikołaj Kopernik –który poruszył Ziemię” jest Szkoła 

Podstawowa w Wielkich Radowiskach 

2. Konkurs organizowany jest w ramach obchodów 550 rocznicy urodzin Mikołaja 

Kopernika. 

§2 Cele Konkursu 

1. Przybliżenie postaci Mikołaja Kopernika.  

2. Ukazanie postaci Mikołaja Kopernika jako człowieka o wielu talentach.   

3. Rozwijanie twórczej aktywności plastycznej. 

4. Rozbudzanie wyobraźni oraz kreatywnego myślenia dziecka. 

§4 Założenia organizacyjne 

1.W Konkursie mogą wziąć udział uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Wielkich 

Radowiskach. 

2. Kategorie wiekowe:  

- przedszkole 

- klasy I-III 

- klasy IV-VIII  

3. Technika wykonania pracy plastycznej: 

Technika wykonania prac jest dowolna. Format pracy   kartka A4. 

3. W każdej kategorii zostaną przyznane trzy nagrody. Nagrody zostaną przyznane w 

następujących kategoriach:  



- przedszkole 

- klasy I-III 

- klasy IV-VIII  

 

4. Wręczenie nagród i wyróżnień odbędzie się 20 lutego 2023 roku. 

5. Każdy uczestnik może zgłosić do Konkursu tylko jedną pracę.  

5. Prace zgłoszone na Konkurs muszą być pracami własnymi, niepublikowanymi wcześniej 

oraz nie przedstawianymi na innych konkursach.  

5. Wizualizacja może być wykonana dowolną techniką plastyczną (np. ołówek, kredka, farby 

plakatowe, akwarela, tempera, pastele suche, pastele olejne, collage, wyklejanka, 

wydzieranka itp).  

6. Tematyka prac powinna być ściśle związana z ideą Konkursu.  

7. Pracę należy podpisać na odwrocie oryginału wg następującego wzoru: imię i nazwisko 

autora pracy, wiek oraz klasa.  

§5 Ocena prac konkursowych 

1. Prace należy dostarczyć nauczyciela plastyki do 15 lutego 2023.  

2.  Prace dostarczone po wyznaczonym terminie lub wykonane niezgodnie z Regulaminem 

nie będą oceniane.  

3. O wyłonieniu zwycięzców Konkursu decyduje komisja konkursowa powołana przez 

Organizatora.  

Kryteria oceny zostaną ustalone w następujący sposób: 

 - zgodność pracy z tematem, 

- jakość wykonania, 

- oryginalność i pomysłowość.  

4. Wszystkie prace konkursowe zostaną zaprezentowane na terenie szkoły. 

5. Decyzje komisji konkursowej są ostateczne i nieodwołalne.  

§6 Ogłoszenie wyników Konkursu 

1. Ogłoszenie wyników Konkursu odbędzie się 20 lutego 2023r.  



§7 Postanowienia końcowe 

1. Niniejszy regulamin jest jedynym i wyłącznym dokumentem określającym zasady i 

warunki prowadzenia Konkursu.  

2. Organizator zastrzega sobie prawo publikacji wyróżnionych prac na stroni. 
 


