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Z E S P Ó Ł   S Z K Ó Ł   O G Ó L N O K S Z T A Ł C Ą C Y C H 

Szkoła Podstawowa  Nr 9  
im. kpt. ż. w. K. O. Borchardta  w Rumi 

84 – 232 RUMIA, ul. Stoczniowców 6, tel/fax 67-12-917; tel. 67-18-307 
e-mail: sp9@rumia.edu.pl 

 
 

Projekt edukacyjny  
Szkoły Podstawowej Nr 9 w Rumi 

„Hej, żeglarzu” 
 

Regulamin konkursu plastycznego „Maluję świat w barwach morza” 
 

 
Organizatorem projektu jest: 
Zespół Szkół Ogólnokształcących 

Szkoła Podstawowa Nr 9 w Rumi 

im. kpt. ż.w. K.O. Borchardta 

Adres: ZSO Szkoła Podstawowa Nr 9 w Rumi 

            ul. Stoczniowców 6 

            84- 230 Rumia 

            tel./fax 058 671 29 17 

            e-mail: sp9@rumia.edu.pl 

            http://www.rumia.edu.pl/SP9  

 

 

I. Cele poznawcze: 
Rozbudzenie zainteresowania tematyką morską 
Propagowanie wśród dzieci dbałości o środowisko morskie 

Poznanie  różnorodnych środków wyrazu plastycznego  

Wyłonienie talentów plastycznych 

Umiejętność ilustracji  scen i sytuacji (realnych i fantastycznych) inspirowanych  

wyobraźnią i doświadczeniem  

Rozwijanie zainteresowań plastycznych oraz motywacji do dalszego rozwoju 

zdolności 

 

 

II. Zasięg 
 Konkurs jest propozycją dla Szkół Podstawowych noszących imię kpt. ż. w. K. O. 

Borchardta, ludzi związanych z pracą na morzu oraz kultywujących morskie tradycje. 

. 

 

III. Kategorie wiekowe: 
uczniowie klas I –III 

uczniowie klas IV – VI 
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IV. Technika wykonania prac: dowolna malarska, rysunkowa lub graficzna. 

Dopuszczalne techniki mieszane i kolaż. Do udziału w konkursie nie dopuszcza się 
prac wyklejonych materiałami sypkimi i plasteliną, malowidła na szkle i 

kompozycje przestrzenne. 

 

V. Kryteria oceny: oryginalność, pomysłowość, samodzielny wkład pracy i estetyka. 

 

VI.  Wymiary prac:  format  A4 lub A3 

 

VII. Każda praca musi być opisana na odwrotnej stronie czytelną informację według 
wzoru: 
a) imię i nazwisko uczestnika 

b) klasa 

c) adres i telefon placówki 

d) e-mail placówki 

 

VIII. Konkurs jest dwuetapowy, pierwszy etap na poziomie szkolnym. Szkoły dokonują 
pierwszej selekcji prac  i przesyłają do drugiego etapu po jednej pracy z każdej 

kategorii. Nie przyjmujemy prac zbiorowych. 

 

Termin zgłoszenia: 07 marca  2015 r. – na załączonej karcie zgłoszenia. 

Termin przysłania prac: 28 kwietnia 2015 r. 

Rozstrzygniecie konkursu 22 maja 2015 r. godz. 10.00 Dom Kultury SM „Janowo” Rumia, 

ul. Pomorska 11 

Przepisy ogólne: uczestnicy konkursu przysyłają prace oraz przyjeżdżaj na rozstrzygniecie  

na własny koszt, pod opieką osoby dorosłej, która bierze za nich odpowiedzialność.  
W przypadku nieobecności na rozstrzygnięciu konkursu, organizator zobowiązuje się  
do przesłania nagrody na swój koszt. 

 

Postanowienia końcowe: 
• wszystkie prace przechodzą na własność organizatora i wykorzystane jako materiał 

wystawowy 

• w każdej kategorii zostaną przyznane nagrody i wyróżnienia, decyzje jury są 
ostateczne 

• prace przesłane po terminie nie będą oceniane 

• organizatorzy zastrzegają sobie prawo publikacji imion, nazwisk, zdjęć oraz 

informacji o uczestnikach konkursu 

• wyniku konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły 

• wszyscy uczestnicy wyrażają zgodę na wykorzystywanie danych osobowych przez 

organizatorów w celach związanych z konkursem zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 

r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.Nr 133 poz.883) 

 

W załączeniu: 

Karta zgłoszenia 
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Karta zgłoszenia do konkursu plastycznego 
„ Maluję świat w barwach morza” 

organizowanego  w ramach projektu edukacyjnego „Hej , Żeglarzu …” 
 
 
1. Nazwa i adres szkoły: 

 

.................................................................................................................................... 

 

2. Imię i nazwisko uczestnika konkursu: 

 

.................................................................................................................................... 

 

3.  Kategoria wiekowa: 

            

.................................................................................................................................... 

 

4. Imię i nazwisko opiekuna uczestnika konkursu  

 

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

 

 

5. Adres do korespondencji: 

 

.................................................................................................................................... 

 

6. Telefon kontaktowy: .................................................................................................. 

 

7. E-mail: ........................................................................................................................ 

 

 

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

   (data i miejscowość)                  (czytelny podpis uczestnika/opiekuna) 

 

OŚWIADCZENIE 
Oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem konkursu plastycznego „ Maluje świat w barwach 

morza” w ramach projektu edukacyjnego „Hej, Żeglarzu …”.  

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb konkursu (zgodnie z Ustawą 
o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 r., Dziennik Ustaw Nr. 133 Poz. 883) 

 

 

.......................................                                                             ............................................. 

  (data i miejscowość)                      (podpis uczestnika) 

 
ZGODA RODZICÓW 

Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka .......................................................................... 

w konkursie plastycznym „Maluję świat w barwach morza” w ramach projektu edukacyjnego „Hej , 

Żeglarzu…” 

Miejsce i data:  .....................................  

Podpis rodziców lub prawnego opiekuna:  ................................................... 


