
Regulamin konkursu plastycznego   

“Paweł Edmund Strzelecki - polski podróżnik, geolog, geograf, 
badacz i odkrywca”  

  Cele konkursu:  

 popularyzacja wiedzy o postaci i dokonaniach Sir Pawła Edmunda Strzeleckiego – 
polskiego podróżnika, badacza, odkrywcy i filantropa   
 rozwijanie zainteresowania historią Polski i innych krajów, które Strzelecki odwiedzał 
lub w których mieszkał i pracował  
 zachęcanie uczniów do podjęcia wysiłku twórczego,  
 promowanie i rozwijanie uzdolnień artystycznych uczniów,  
 rozwijanie kreatywności uczniów.  

 Zasady uczestnictwa w konkursie:  
• Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest wykonanie pracy plastycznej w formacie A3 
wykonanej w dowolnej technice (np. grafika, obraz, kolaż). Dołączenie do niej zgody na 
udział w konkursie podpisanej przez Rodzica/Opiekuna prawnego. 

 • Zadaniem uczestników będzie wykazanie się nie tylko talentem plastycznym, lecz także 
elementami wiedzy o postaci i dokonaniach Sir Pawła Edmunda Strzeleckiego.  

• Konkurs będzie się odbywał w trzech kategoriach wiekowych:  
- uczniowie klas I-III,  
- uczniowie klas IV-VI,  
- uczniowie klas VII-VIII.  

• Każda praca na odwrocie powinna zawierać metryczkę z imieniem i nazwiskiem Autora, 
klasą oraz krótkim opisem przedstawionej na pracy plastycznej działalności Pawła 
Strzeleckiego.  

• Prace wraz z formularzem zgłoszeniowym (załącznik do regulaminu)   
należy przekazać: KLASY I-III pani Małgorzacie Wojtak do sali 104, KLASY IV-VIII pani Joannie 
Błajszczak do sali 222  

• Prace nie mogą w żaden sposób naruszać praw autorskich innych twórców, nie powinny to 
też być prace wcześniej publikowane.  

• W konkursie można uczestniczyć wyłącznie indywidualnie.  

• Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na opublikowanie 
pracy oraz danych osobowych Uczestnika przez Szkołę Podstawową nr 357.  
  
 



Kryteria oceny prac konkursowych:  
• zgodność z formą i tematem pracy,  
• walory artystyczne,  
• elementy wiedzy o postaci i dokonaniach Sir Pawła Edmunda Strzeleckiego,  
• oryginalność,  
• kompozycja pracy,  
• poprawność językowa, ortograficzna i interpunkcyjna.  

 Komisja:  
• Decyzja komisji jest ostateczna i nieodwołalna.  
  
Terminy:  
• 6 marca 2023 r. – ogłoszenie konkursu  

• 27 marca 2023 r. – termin nadsyłania prac i formularzy zgłoszeniowych  

• do 31 marca 2023 r. opublikowanie wyników konkursu na stronie internetowej Szkoły 
Podstawowej nr 357 w Warszawie.  
  
Nagrody:  
Fundatorem nagród dla zwycięzców konkursu jest Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 
357.  
  
Postanowienia końcowe:  
• Sprawy nieujęte regulaminem rozstrzyga Organizator.  
• Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji prac konkursowych   
na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 357 w Warszawie.  

Konkurs realizowany jest w ramach projektu edukacyjnego „CZŁOWIEK ROKU 2023” 

 

 


