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MIĘDZYSZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY 
„Żaglowiec STS Kapitan Borchardt - pędzlem i kredką” 

 
ORGANIZATOR: 

 Szkolne Koło Edukacji Morskiej przy Szkole Podstawowej nr 41 z Oddziałami Integracyjnymi w Szczecinie 

WSPÓŁORGANIZATOR: 

 Wydział Oświaty Urzędu Miasta Szczecin; 

 Pracownia Edukacji Wodnej i Żeglarskiej Pałacu Młodzieży – PCE w Szczecinie; 
 
MIEJSCE KONKURSU: 
Szkoła Podstawowa nr 41 z Oddziałami Integracyjnymi w Szczecinie, ul. Cyryla i Metodego nr 44 

CELE KONKURSU: 

 Propagowanie wiedzy o żaglowcu STS Kapitan Borchardt 

 Rozwijanie aktywności twórczej i zdolności plastycznych 
 

KATEGORIE WIEKOWE: 

 Konkurs adresowany jest do uczniów klas IV-VII szkół podstawowych 
      
ZASADY UCZESTNICTWA: 
Konkurs jest częścią działań  edukacyjnych odbywających się w ramach obchodów 100-lecia żaglowca STS Kapitan 
Borchardt.  

 Warunkiem uczestnictwa jest wykonanie i nadesłanie pracy plastycznej dotyczącej żaglowca.  

 Konkurs przeprowadzony jest w kategorii wiekowej kl. IV-VII 
 

 Konkurs  
Zasady wykonania pracy 

 Praca plastyczna przedstawiająca żaglowiec STS Kapitan Borchardt lub „działania” żeglarzy na jednostce 
(mile widziane impresje dotyczące wspomnień uczestników rejsów na żaglowcu, w tym Rejsów Odkrywców Szlakiem Miast 
Partnerskich Miasta Szczecin)  

 Praca wykonana indywidualnie 

 Każdy uczestnik może wykonać tylko jedną pracę 

 Format prac A3 lub A2 , w ramce passe partout 

 Technika dowolna (nie używamy materiałów sypkich) 

 Wszystkie prace muszą być opisane na odwrocie (załącznik nr 1) 

 Do prac należy dołączyć Kartę zgłoszeniową i zgodę rodzica (załącznik nr 2, 3) 
 
OCENA: 

 Zgodność pracy z tematem. W pracy powinny znaleźć się elementy pozwalające rozpoznać żaglowiec.  

 Pomysłowość w zakresie doboru środków wyrazu artystycznego 

 Estetyka pracy  

 Oceny prac dokona powołana przez organizatora Komisja. Wyłonione zostanie I, II, III miejsce w kategorii 
klas IV-V oraz w kategorii klas VI-VII. Uszkodzone lub pogniecione w czasie transportu prace nie będą 
oceniane. 
 

MIEJSCE I TERMIN: 

 Prace należy dostarczać osobiście do Organizatora (Opiekunów koła Edukacji Morskiej), sekretariatu lub 
przesłać pocztą w nieprzekraczalnym terminie do 05.10.2018 r. 

Adres organizatora: 
Ul. Cyryla i Metodego 44 
71-540 Szczecin 

 Termin składania prac od  05.10.2018 r.  

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

 Rozstrzygnięcie konkursu i uroczyste zakończenie druga połowa października 2018 r. na żaglowcu STS Kapitan 
Borchardt (dokładny termin zależy do armatora). Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o dokładnej dacie  
i miejscu cumowania żaglowca.  
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POZOSTAŁE WARUNKI: 

 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 podanym 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 (ustawa z dnia 29 sierpnia 2016 r. o ochronie danych osobowych). 

 
UWAGI KOŃCOWE: 

 Informacja o harmonogramie działań będzie przesłana do szkół drogą elektroniczną z potwierdzeniem 
przeczytania wiadomości. 

 
Nagrody: 

Autorzy najlepszych prac otrzymają ciekawe upominki oraz dyplomy, a ich nauczyciele podziękowania, 
drobne upominki . Ponadto laureaci i ich opiekunowie mogą zwiedzić żaglowiec STS Kapitan Borchardt.   
 
Serdecznie zapraszamy 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. 
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Załącznik 1  
 
 
 

Imię i nazwisko 
autora pracy 

Wiek-klasa Adres szkoły Imię i nazwisko opiekuna 
wraz z e-mail 

 
 
 
 
 
 
 
 

   

 

Imię i nazwisko 
autora pracy 

Wiek-klasa Adres szkoły Imię i nazwisko opiekuna 
wraz 

z e-mail 

 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
 
 
Załącznik 2 
 

KARTA ZGŁOSZENIOWA W MIĘDZYSZKOLNYM KONKURSIE PLASTYCZNYM  
„ŻAGLOWIEC STS KAPITAN BORCHARDT- PĘDZLEM I KREDKĄ” 

 
 

Nazwa, adres, e-mail szkoły  
 

Imię i nazwisko nauczyciela 
koordynatora e-mail, telefon 
kontaktowy 

 

Imię i nazwisko uczestników, 
klasa 

 
 

Pieczątka placówki  
 
 
 

 
                                                                                              Organizator: 
                                                                                              Szkolne Koło Edukacji Morskiej 
                                                                                              Szkoła Podstawowa nr 41  
                                                                                              z Oddziałami Integracyjnymi 
                                                                                              ul. Cyryla i Metodego 44  
                                                                                              71-540 Szczecin 
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Załącznik nr 3 
 

 

OŚWIADCZENIE RODZICA/PRAWNEGO OPIEKUNA 
 
Oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w Międzyszkolnym Konkursie Plastycznym „Żaglowiec STS 
Kapitan Borchardt- pędzlem i kredką” organizowanym przez Szkołę Podstawową nr 41  
z Oddziałami Integracyjnymi w Szczecinie oraz przetwarzanie danych osobowych i publikację wizerunku 
mojego dziecka: 

………………………………………………………………………..  
do celów związanych z udziałem w konkursie. 

 
 

……………………………… 
data, czytelny podpis rodzica/opiekuna 

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

OŚWIADCZENIE RODZICA/PRAWNEGO OPIEKUNA 
 
Oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w Międzyszkolnym Konkursie Plastycznym „Żaglowiec STS 
Kapitan Borchardt - pędzlem i kredką” organizowanym przez Szkołę Podstawową nr 41  
z Oddziałami Integracyjnymi w Szczecinie oraz przetwarzanie danych osobowych i publikację wizerunku 
mojego dziecka: 

………………………………………………………………………..  
do celów związanych z udziałem w konkursie. 

 
 

……………………………… 
data, czytelny podpis rodzica/opiekuna 

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

OŚWIADCZENIE RODZICA/PRAWNEGO OPIEKUNA 
 
Oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w Międzyszkolnym Konkursie Plastycznym „ Żaglowiec 
Kapitan Borchardt - pędzlem i kredką” organizowanym przez Szkołę Podstawową nr 41  
z Oddziałami Integracyjnymi w Szczecinie oraz przetwarzanie danych osobowych i publikację wizerunku 
mojego dziecka: 

………………………………………………………………………..  
do celów związanych z udziałem w konkursie. 

 
 

……………………………… 
data, czytelny podpis rodzica/opiekuna 

……………………………………………………………………………………………………………. 
                              OŚWIADCZENIE RODZICA/PRAWNEGO OPIEKUNA 
 
Oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w Międzyszkolnym Konkursie Plastycznym „Żaglowiec STS  
Kapitan Borchardt - pędzlem i kredką” organizowanym przez Szkołę Podstawową nr 41  
z Oddziałami Integracyjnymi w Szczecinie oraz przetwarzanie danych osobowych i publikację wizerunku 
mojego dziecka: 

………………………………………………………………………..  
do celów związanych z udziałem w konkursie. 

 
 

……………………………… 
data, czytelny podpis rodzica/opiekuna 

 


