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REGULAMIN 
Konkursu plastycznego dla uczniów szkół podstawowych 

 

„MARIA SKŁODOWSKA-CURIE” 
 
 
1. Organizator: 
Senator RP – Ireneusz Niewiarowski 
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Koninie 
Telewizja Konin 
 
2. Cel konkursu: 
 rozwijanie wyobraźni oraz pobudzanie aktywności twórczej dzieci, 
 rozwijanie wrażliwości estetycznej, 
 stworzenie dzieciom możliwości prezentacji własnych dokonań twór-

czych. 
 
3. Warunki uczestnictwa w konkursie: 
Do konkursu mogą przystąpić uczniowie I i II etapu edukacyjnego ze wszyst-
kich szkół podstawowych z terenu miasta Konina oraz powiatów: kolskiego, 
konińskiego, słupeckiego, tureckiego. Konkurs przeprowadzony zostanie w 
dwóch kategoriach: 1 – klasy I-III, 2 – klasy IV-VI. 
 
4. Terminy: 
Prace należy nadsyłać na adres Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Koninie 
do 30 kwietnia 2011 r. (Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, ul Przemysłowa 
7, 62-510 Konin). Na kopercie dopisać należy „MSC Konkurs”. Po tym termi-
nie specjalnie powołana komisja wyłoni po 10 najlepszych prac z każdej ka-
tegorii. Zostaną one umieszczone na stronie internetowej Telewizji Konin, 
gdzie będzie można głosować na najlepszą pracę za pomocą Internetu do 13 
maja 2011 r. 
 
5. Zakres tematyczny konkursu: 
Konkurs obejmuje tematykę postać Marii Skłodowskiej-Curie, jej życie i do-
konania. 
 
6. Zasady przeprowadzania konkursu: 
 Technika wykonania pracy plastycznej dowolna. Prace powinny być 

wykonane w formacie A3. 
 Do konkursu zgłaszane są prace indywidualne, samodzielnie wykona-

ne. 



 Każda zgłoszona do konkursu praca plastyczna powinna być opatrzo-
na metryczką zawierającą takie informacje jak: imię i nazwisko dziecka 
oraz nauczyciela, nazwę szkoły (wzór metryczki stanowi załącznik nr 1 
do regulaminu). 

 Laureaci zostaną poinformowani o wynikach konkursu. 
 
7. Kryteria oceny prac: 
 pomysłowość 
 oryginalność ujęcia tematu 
 estetykę wykonania pracy 
 samodzielność wykonania. 

 
8. Postanowienia końcowe: 
 Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronach internetowych: 
Senatora Ireneusza Niewiarowskiego (www.niewiarowski.pl) 
Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Koninie (www.odnkonin.pl) 
Telewizji Konin (www.tvkonin.pl) 
 Zgłoszone prace przechodzą na własność organizatorów. Organizator 

zastrzega sobie prawo ekspozycji prac. 
 Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestni-

ków Konkursu będą Organizatorzy. Dane te mogą być wykorzystane 
tylko i wyłącznie w celach zawiązanych z Konkursem. 

  

http://www.odnkonin.pl/�


KONKURS PLASTYCZNY 
„MARIA SKŁODOWSKA-CURIE” 

 
 
Tytuł pracy:................................................................................................... 
......................................................................................................................
..................................................................................................................... 
Imię i nazwisko uczestnika: 
...................................................................................................................... 
Nazwa i adres przedszkola, numer telefonu: 
......................................................................................................................
...................................................................................................................... 
......................................................................................................................
...................................................................................................................... 
Imię i nazwisko nauczyciela (opiekuna pracy): 
...................................................................................................................... 
 
 
Opiekun pracy oświadcza, że praca konkursowa jest wynikiem własnej twór-
czości. 
 
 

………………………….…….. 
data i podpis opiekuna pracy 

 


