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Al. Piastów 7, 70-327 Szczecin 

 

 

 

KONKURS PLASTYCZNY „PRZYGODY PIRATA” 
 

 

ORGANIZATOR: 

 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 42 W SZCZECINIE, UL. HOŻA 25, 

WSPÓŁORGANIZATOR: 

 Wydział Oświaty Urzędu Miasta Szczecin; 

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

 

MIEJSCE KONKURSU: 

 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 42 W SZCZECINIE, UL. HOŻA 25 

CELE KONKURSU:  

 Rozwijanie wyobraźni, zainteresowań plastycznych i literackich 

 Doskonalenie umiejętności wyrażania się poprzez sztukę i literaturę 

 Rozwijanie zainteresowań tematyką morską 

 

ZASADY UCZESTNICTWA: 

 W konkursie mogą wziąć uczniowie szkół podstawowych z klas I-VI  

 Autor może wykonać  tylko jedną pracę 

 Praca powinna być wykonana indywidualnie 

 Każda praca powinna zawierać następujące dane: 

 Imię i nazwisko autora 

 Klasa 

 Nazwa i adres szkoły 

 Imię i nazwisko nauczyciela – opiekuna 

Ponadto należy dołączyć do prac kartę zgłoszenia uczestnictwa w konkursie (załącznik nr 1) 

KATEGORIE WIEKOWE: 

  Uczniowie klas I-VI szkół podstawowych wykonanie pracy plastycznej: format i technika 

dowolna      

OCENA: 

Ocenie będą podlegać: zgodność pracy konkursowej z tematyką konkursu, interesujące ujęcie tematu 

pracy, pomysłowość, oryginalność i twórczy charakter pracy. 

Prace oceniane będą na poziomach: 

 klasy I-III,  

 klasy IV-VI 

Na każdym poziomie wyłonione będzie miejsce I, II, III oraz wyróżnienia. 

MIEJSCE I TERMIN: 

 Termin składania prac – 29 listopad 2013r 

 Prace należy dostarczyć osobiście do sekretariatu Szkoły Podstawowej nr 42, ul. Hoża 25, 71-699 

Szczecin w godzinach od 8:00 do 15:00 

W przypadku pracy, które będą nadesłane pocztą – decyduje data stempla pocztowego. 

 

UWAGI KOŃCOWE: 

 Podsumowanie konkursu odbędzie się w styczniu 2013 roku w Szkole Podstawowej nr 42                

w Szczecinie, o dokładnym terminie wręczenia nagród powiadomimy finalistów osobno. 

 Organizator zastrzega sobie prawo do zatrzymania i wykorzystania złożonych prac 

 Ewentualne pytania prosimy kierować do organizatorów – Joanny Pieszak, Joanny Żukowskiej, 

Małgorzaty Dury tel.:  091 442 17 38 

 
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. 


