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I Międzyszkolny konkurs plastyczny  
„Postać Karola Olgierda Borchardta” 

 
ORGANIZATOR:  

 Szkolne Koło Edukacji Morskiej „Wyblinka” działające przy Szkole Podstawowej nr 23 w Szczecinie 

 
WSPÓŁORGANIZATOR:  

 Wydział Oświaty Urzędu Miasta Szczecin;  

 Pracownia Edukacji Wodnej i Żeglarskiej Pałacu Młodzieży – PCE w Szczecinie;  
 
MIEJSCE KONKURSU:  

 Szkoła Podstawowa nr 23 im. Mariusza Zaruskiego, ul. Miernicza 10, 70-823 Szczecin 
 
CELE KONKURSU: 

 poznanie postaci i dorobku Kapitana Karola Olgierda Borchardta. 

 rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań tematyką morską; 

 rozwijanie zdolności manualnych dzieci;  

 wyrażanie siebie za pomocą ekspresji plastycznej; 

 prezentacja zdolności plastycznych uczniów szczecińskich szkół; 
 

KATEGORIE WIEKOWE: 

 Przedszkola 

 Szkoły Podstawowe klasy 0 – III 
 

ZASADY UCZESTNICTWA: 

 warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zgłoszenie szkoły/placówki w terminie do  25 maja 
2018 r., 

 zgłoszenie do konkursu odbywa się przez wysłanie karty zgłoszenia na adres thomsenb@op.pl 

 karta zgłoszenia musi zawierać dokładny adres i telefon szkoły/placówki, dane opiekuna SKEM. 
 

ZASADY WYKONANIA PRACY: 

 praca wykonana indywidualnie, 

 każdy uczestnik może wykonać tylko jedną pracę, 

 format prac dowolny, 

 technika wykonania pracy plastycznej – dowolna. 
 

OCENA: 

 pomysłowość – użycie niekonwencjonalnych materiałów, 

 wierność pracy z wizerunkiem Karola Borchardta, 

 estetyka pracy. 
 
MIEJSCE I TERMIN:  

 prace należy dostarczyć osobiście do organizatora (opiekuna Szkolnego Koła Edukacji Morskiej – 
Bożena Thomsen), sekretariatu lub przesłać pocztą w nieprzekraczalnym terminie do 25 maja 
2018 r. 

Adres organizatora: 

Szkoła Podstawowa nr 23 im. Mariusza Zaruskiego, ul. Miernicza 10, 70-823 Szczecin 

 termin składania prac od 14 do 25 maja 2018 r. 

mailto:agnieszka.zeglinska@poczta.fm
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 rozstrzygnięcie konkursu i uroczyste zakończenie na pokładzie żaglowca Kapitana Borchardta  
październik 2018 r. 

 
UWAGI KOŃCOWE:  

 ilość nadesłanych prac – bez ograniczeń, 

 wszystkie prace muszą być opisane (imię i nazwisko ucznia, szkoła) 

 do prac należy dołączyć kartę zgłoszeniową, 

 wszystkie zgłoszone prace stają się własnością organizatora, 

 organizator nie powiadamia wszystkich uczestników o wynikach konkursu. Tylko laureaci i osoby 
wyróżnione zostaną powiadomione drogą elektroniczną na podany  w zgłoszeniu adres e-mail, 

 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. 

 
NAGRODY: 
Autorzy najlepszych prac otrzymają drobne upominki i dyplomy, a ich nauczyciele podziękowania. 
 
Serdecznie zapraszamy wszystkich do udziału w konkursie. 
 
 
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 oraz Koordynatora Programu. Niniejsza zgoda dotyczy wyłącznie publikacji w celach niekomercyjnych.[S4] 

 

 

 

  

ETYKIETA PRACY 

Kategoria ……….. …………………….………………………………………………………………………………….… 
Imię i nazwisko uczestnika ………….…………………………………………….…….……… wiek…….…klasa: ………. 

Szkoła/ placówka  …..……………………………………………………………………..……………………...…….……  

Imię i nazwisko opiekuna SKEM ………………………………………………………………………………..…..………. 
 
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 i Szczecińskiego Programu Edukacji Wodnej i Żeglarskiej, zgodnie z ustawą z dnia 
29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).  
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I Edycja  Międzyszkolnego Konkursu 

„ Postać Karola Olgierda Borchardta” 

Zgłoszenia do 31 stycznia 2018. 

Prace: 14.05. -25.05.2018 

 

KARTA ZGŁOSZENIA 

 

Nazwa szkoły   …………………………………………… 

Imię i nazwisko opiekuna   …………………………………………. 

Numer telefonu do opiekuna    …………………………………………… 

Adres e – mail opiekuna 

 

Dane uczestników konkursu (imię i nazwisko, klasa) 

1. ……………………………………………. 

2. ……………………………………………. 

3. ……………………………………………. 

4. ……………………………………………. 

5. ……………………………………………. 

6. ……………………………………………. 

7. ……………………………………………. 

8. ……………………………………………. 

9. ……………………………………………. 

10. …………………………………………… 


