
KONKURS RODZINNY PLASTYCZNO – TECHNICZNY  
„STATKI, KUTRY, ŻAGLOWCE… CZYLI MORZE, NASZE MORZE” 

 
ORGANIZATOR: 
Szkoła Podstawowa im. Ludzi Morza w Objeździe – dyrektor Jacek Goreński 
 
CELE KONKURSU:  

 rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań tematyką morską; 
 rozwijanie wyobraźni ogólnej i przestrzennej; 
 kształtowanie poczucia estetyki, uwrażliwienie na piękno różnych obiektów 

pływających; 
 doskonalenie aktywności twórczej i umiejętności manualnych i plastyczno – 

technicznych dzieci; 
 prezentacja zdolności plastyczno – technicznych uczniów;  
 popularyzowanie wiedzy o tematyce morskiej wśród szkolnej społeczności: 

przedszkolaków, uczniów i ich rodziców; 
 budowanie wspólnoty, przynależności do lokalnego społeczeństwa, integracja rodzin 

dzieci. 
 
KATEGORIE WIEKOWE:  
Konkurs adresowany jest do trzech grup wiekowych: 

 przedszkolaków z oddziałów przedszkolnych, 
 uczniów klas I – III, 
 uczniów z klas IV – VIII. 

 
ZASADY UCZESTNICTWA:  

 warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wykonanie przestrzennej pracy związanej z 
morzem o wymiarach nie przekraczających (długość – 60cm, szerokość – 30 cm, 
wysokość – 60 cm),  

 wypełnienie karty zgłoszenia pracy zawierającej dane twórców pracy (Imię i nazwisko 
przedszkolaka/ucznia wraz z imionami zespołu wspomagającego czyli rodziców, 
rodzeństwa itd.). 

 
ZASADY WYKONANIA PRACY:  

 praca wykonana w zespole rodzinnym,  
 każdy uczestnik (rodzina) - może wykonać tylko jedną pracę,  
 technika wykonania pracy plastyczno – technicznej, przestrzennej – dowolna. Praca 

powinna nadawać się do łatwego wyeksponowania. 
 
OCENA:  
Oceny prac dokona komisja powołana przez organizatora konkursu. Wyłonione zostaną 
miejsca I, II, III oraz wyróżnienia. Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy. Uszkodzone lub 
pogniecione w czasie transportu prace nie będą oceniane. Ocenie podlegać będą: 

 pomysłowość – użycie niekonwencjonalnych materiałów,  
 wierność pracy z wizerunkiem obiektu pływającego,  
 estetyka pracy.  

Jury dopuszcza możliwość przyznania dodatkowych nagród.  
 
MIEJSCE I TERMIN:  

 prace należy dostarczyć do organizatora: 
pani Aniceta Ostrowska – prace z oddziałów przedszkolnych, 
pani Iwona Goreńska – prace uczniów z klas I – III,  



pani Magdalena Hajko – prace uczniów z klas IV – VIII, 
lub do sekretariatu szkoły, 

 adres organizatora: Szkoła Podstawowa im. Ludzi Morza w Objeździe, Objazda 95, 
 termin składania prac od 4 do 8 kwietnia 2022 roku, 
 rozstrzygnięcie konkursu - 13 kwietnia 2022 roku. 

 
UWAGI KOŃCOWE:  

 wszystkie prace muszą być opisane (imię i nazwisko ucznia, nazwa oddziału 
przedszkolnego/klasa, dane zespołu wspomagającego (imiona członków rodziny). 
Wzór – Etykieta pracy (Załącznik nr 1), 

 wszystkie zgłoszone prace stają się własnością organizatora,  
 wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie szkoły, 
 udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu, a tym 

samym uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie przez organizatora danych 
osobowych wyłącznie do prawidłowego przeprowadzenia konkursu.  

 
Serdecznie zapraszamy wszystkich do udziału w konkursie.  
  



Załącznik nr 1 
 
 
 

Karta zgłoszenia/Etykieta pracy 
Imię i nazwisko uczestnika 

………….…………………………………………….…….…………….. 

wiek…….……………..  

OP/ klasa…………………………………………………..……………………...…….…….  

Imiona i stopień pokrewieństwa z uczestnikiem (zespołu wspomagającego) 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………. 

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych  

 

Oświadczam, że wyrażamy dobrowolnie zgodę na umieszczanie i przetwarzanie danych 

osobowych uczestnika konkursu przez jego organizatorów na potrzeby organizacji konkursu, 

zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 

2002r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).  

Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt. 1 ustawy z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 

Nr 133, poz. 883 z późn. zm.) dane osobowe wykorzystywane będą jedynie do celów 

statutowych placówki. Zgłoszenie dzieci na konkurs, jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody 

na publikację zdjęć na stronie internetowej, w publikacjach i folderach placówki.  

 

 

 

 

…………………………………   ………………………………………… 

Miejscowość, data       Podpis rodzica/opiekuna prawnego 


