
                                 III SZCZEP GROMAD ZUCHOWYCH I DRUŻYN HARCERSKICH przy SP nr 21   
im. „SZARYCH SZEREGÓW”

29 GGDH „TRAMPY” i 29 GGGZ „’Wesołe Trampy” Grudziądzu, ul. Nauczycielska 19
   --------------------------------------------------------------- 

XLVII GRUDZIĄDZKIE DNI KOPERNIKOWSKIE 2019
Regulamin miejskiego konkursu plastycznego pt.:

 „Wszechświat w oczach dziecka” i „Sławni Polacy - Mikołaj Kopernik”
1. Celem konkursu jest:

 Poszerzenie wiedzy o kosmosie i postaci sławnego Polaka Mikołaja Kopernika,

 Rozwijanie zainteresowań i zdolności dzieci i młodzieży,
 Rozwijanie twórczej wyobraźni i aktywności uczniów i przedszkolaków,
 Aktywne angażowanie się we  współpracę ze środowiskiem lokalnym.

2. Tematy konkursu:
a/ praca plastyczna, płaska pt. „Wszechświat w oczach dziecka”,
b/ praca plastyczna, komiks lub historyjka obrazkowa pt. „Sławni Polacy – Mikołaj Kopernik”.

3. Konkurs plastyczny przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży:
 Dla dzieci z przedszkoli,
 Dla uczniów kl. I – III szkól podstawowych,
 Dla uczniów kl. IV – VI szkól podstawowych,

 Dla uczniów kl. VII – VIII SP  i kl. III szkół gimnazjalnych,
 Dla zuchów z gromad zuchowych i harcerzy z drużyn harcerskich Hufca ZHP w Grudziądzu.

4. Ogólne warunki uczestnictwa w konkursie:
 Praca plastyczna musi być wykonana samodzielnie przez dziecko,
 Technika pracy dowolna, płaska na kartce bloku technicznego A3,

 Dostarczona osobiście lub pocztą w opakowaniu, aby nie uległa zniszczeniu, nie zwijamy pracy,
 Prace konkursowe powinny być czytelnie opisane z tyłu następującymi danymi:

- imię i nazwisko dziecka, wiek, szkoła, klasa, imię i nazwisko nauczyciela, 
- telefon i mail kontaktowy do opiekuna lub szkoły (w celu zgłoszenia , czy praca danego ucznia została nagrodzona),

 Uczestnictwo w konkursie i przekazanie prac plastycznych jest równoznaczne z akceptacja regulaminu konkursowego, zgodą 
na  umieszczenie  prac  na  wystawie,  na  stronach  internetowych  SP  nr  21,  Planetarium,  Hufca  ZHP  w  Grudziądzu,  na 
umieszczenie wizerunku i listy laureatów promujących konkurs oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych,

 Organizatora konkursu obowiązuje Ustawa z maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (RODO).

ETAP I: 
-  proszę  o  przeprowadzenie  przedszkolnych/szkolnych/harcerskich  konkursów  plastycznych  na  wyżej 
wymienione tematy,
-  najciekawsze prace (maksymalnie po 6 prac w każdej grupie wiekowej z każdego przedszkola, każdej szkoły,  
drużyny, …), należy dostarczyć osobiście lub listownie do SP nr 21 w Grudziądzu, Nauczycielska 19  do dnia 
14.05.2019 do 15.00 (można zostawić w sekretariacie szkoły, na dyżurce lub osobiście u organizatora konkursu 
dh. Edyty Ogonowskiej (s. 29 lub harcówka szkolna), zgoda na przetwarzanie danych i karta uczestnictwa w konkursie w załączeniu,
- prace zaopatrzone metryczka: imię i nazwisko dziecka, wiek, szkoła, przedszkole, opiekun, telefon i mail nauczyciela/opiekuna.
- uczestnictwo w konkursie jest  zarazem zgodą i  przyjęciem regulaminu konkursu oraz zgodą na przetwarzanie danych potrzebnych do 
organizacji konkursu – wystawy, wypisania dyplomów, itp.

ETAP II:
-  w dniu 23.05.2018 planujemy podsumowanie konkursu miejskiego (poinformujemy telefonicznie lub mailowo) 
w Grudziądzkim Planetarium i Obserwatorium. Po podsumowaniu i rozstrzygnięciu konkursu nastąpi wręczenie 
dyplomów i upominków, zostanie tam także zorganizowana wystawa wyróżnionych prac,
-  laureaci konkursów plastycznych (wraz z rodzicami i nauczycielami) zostaną zaproszeni po odbioru dyplomów 
i drobnych upominków o godzinie 17.00 do Planetarium i Obserwatorium w Grudziądzu, ul. Hofmana  - Zespół  
Szkół Technicznych (3 piętro). 
W planie podsumowania konkursów przewidujemy: mini prelekcję o kosmosie, seans astronomiczny, zwiedzanie 
wystawy plastycznej, Planetarium i Obserwatorium, wręczanie dyplomów i upominków,

 Zapraszamy także do udziału w 
 XIX Turnieju Wiedzowo – Sprawnościowy dla zespołów klasowych 

(klasy I  - III i IV – VI) lub szkolnych, szóstek lub zastępów harcerskich, pt. „Od Kopernika do Hermaszewskiego”
 (16.05.2019 – 16.20 – 18.00 w SP nr 21).

W czwartek 16.05.2019 (16.20 – 18.00) 
odbędzie się 

XIX Turniej Wiedzowo -  Sprawnościowy 
dla uczniów kl. I – III i IV – VI  Szkół Podstawowych oraz zuchów i harcerzy  Komendy Hufca w Grudziądzu 

pt. „Od Kopernika do Hermaszwskiego”
Będą to wesołe gry i  zabawy zespołowe (zespoły 4-6 os.  + opiekun) sprawdzające wiedzę uczniów, zuchów 
i harcerzy na temat M. Kopernika – wybitnego człowieka Renesansu, historii podboju kosmosu, ... w działaniu  
zespołowym – krzyżówki, zagadki, zaj. plastyczne, twórcze, sprawnościowe, ratownicze, itp ), 
ORGANIZATORZY: 29 GGDH „TRAMPY”, Edyta Ogonowska.

Uwaga! 
Zgłoszenia pisemne (mail), telefoniczne do udziału w turnieju przyjmuję do dnia 13.05.2019                                          



 fax. -  (56) 46-390-64, tel. 601-597-677, mail: edyta.ogonowska@wp.pl

ZAPRASZAMY -  hm. Edyta Ogonowska 
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