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Regulamin międzyszkolnego konkursu
graficznego ,, Okolicznościowa kartka pocztowa

Grudziądzkich Dni Kopernikowskich"

I Cel Konkursu 

Celem konkursu jest: 

1. Rozwijanie ciekawości i chęci zdobywania wiedzy na temat postaci i działalności 
Mikołaja Kopernika.

2. Rozbudzanie zainteresowania historią i tradycjami miasta.
3. Popularyzacja postaci Mikołaja Kopernika. 
4. Rozwijanie wyobraźni, kreatywności oraz zdolności artystycznych dziecka. 

II Założenia organizacyjne 

1. Konkurs przeznaczony jest dla klas III-VI szkół podstawowych Grudziądza.
2. Każda szkoła może dostarczyć dowolną ilość prac.
3. Prace powinny zostać wykonane w komputerowym programie graficznym Paint. 
4. Prace powinny mieć format pocztówki i zawierać napis „Grudziądzkie Dni 

Kopernikowskie”.
5. Przedstawienia graficzne powinny nawiązywać tematycznie do postaci i dokonań 

Mikołaja Kopernika. 
6. Prace należy dostarczyć do biblioteki szkolnej na nośnikach (pendrive, płyta CD) lub

wysłać na adres e-mail: sp5.nauczyciel@gmail.com do dnia 13.03.2017r.

7. Udział  w  konkursie  jest  jednoznaczny  z  nieodpłatnym  udzieleniem  prawa  do
wykorzystania prac na następujących polach eksploatacji: publikowania w internecie
oraz w innych formach utrwaleń, nadających się do rozpowszechniania (np. nośniki
elektroniczne,  optyczne,  wprowadzenie  do  pamięci  komputera),  a  także
zaprezentowania i praktycznego wykorzystania prac podczas konkursu. 

8. Osoby nadsyłające prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie przez 
organizatora konkursu swoich danych osobowych (Ustawa o ochronie danych 
osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz. U. Nr 133, poz. 833, z późn. zm). 

9. Prace zgłoszone do konkursu będzie można odebrać po wręczeniu nagród. 



III Ocena prac konkursowych

1. Prace będą oceniane przez komisję konkursową, w skład której wejdą nauczyciele, 
reprezentujący organizatora – Szkołę Podstawową nr 5 w Grudziądzu.

2. Decyzje komisji są ostateczne.
3. Kryteria oceny prac:

 pomysłowość i oryginalność w przedstawieniu tematu
 estetyka  pracy
 wkład pracy (samodzielność wykonania)

      5. Komisja konkursowa przydziela w każdym kryterium punkty, w zakresie od 1                
(minimum) do 5 (maksimum).
     6. Zwycięzcy otrzymują nagrody rzeczowe.


