
Szkoła Podstawowa  

z Oddziałami Integracyjnymi nr 301  

im. Janusza Korczaka w Warszawie 

 

zaprasza 

 uczniów klas V-VI szkół podstawowych Dzielnicy Warszawa-Bemowo 

 

 

 

do udziału 

w I EDYCJI DZIELNICOWEGO KONKURSU GEOGRAFICZNEGO  

POD HASŁEM „KRAJOBRAZ NASZYM DZIEDZICTWEM” 

 

 

NA WYKONANIE PLAKATU  

PROMUJĄCEGO WYPOCZYNEK NA ŁONIE NATURY 

 

 

 

 

 

 
 

   Dbaj o mnie !!!  



REGULAMIN KONKURSU 

 

1. Organizator 

Organizatorem konkursu jest nauczyciel geografii Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 301 

im. Janusza Korczaka w Warszawie. 

 

2. Cele konkursu 

• wzbudzanie wśród uczniów zainteresowania krajobrazem, 

• uwrażliwianie uczniów na piękno otaczającego nas krajobrazu, 

• promowanie wśród uczniów wypoczynku na łonie natury, 

• kształcenie umiejętności tworzenia plakatu jako źródła przekazu, 

• rozbudzenie zainteresowań plastycznych u dzieci i umożliwienie im zaprezentowania swojego 

talentu, 

• aktywizowanie uczniów do podejmowania działań twórczych. 

 

1. Uczestnicy i warunki uczestnictwa 

• Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas piątych i szóstych szkół podstawowych na Bemowie. 

• Przedmiotem konkursu jest wykonanie plakatu promującego wypoczynek na łonie natury. 

• Praca powinna być wykonana w formacie A1 lub A2, dowolną techniką płaską (np. rysowanie, 

malowanie, wyklejanie, wydzieranie, grafika, kolaż, techniki mieszane). Plakaty w innych formatach 

nie podlegają ocenie. 

• Praca musi być wykonana samodzielnie. Prace zbiorowe nie będą oceniane.    

• Każda szkoła, biorąca udział w konkursie,  składa do Szkoły Podstawowej z Oddziałami 

Integracyjnymi nr 301 im. Janusza Korczaka w Warszawie nie więcej niż pięć prac. 

• Szkoły zainteresowane uczestnictwem w konkursie powinny zgłosić swój udział w terminie                

do dnia 03.01.2019 r. na adres mailowy: sekretariat@zsp2.pl (w tytule należy podać „konkurs – 

krajobraz: plakat) 

 

2. Zasady przekazania prac konkursowych do Organizatora 

• Plakaty należy składać do dnia 22.01.2019 r. w sekretariacie Szkoły Podstawowej z Oddziałami 

Integracyjnymi nr 301 im. Janusza Korczaka w Warszawie, 01-384 Warszawa, ul. Brygadzistów 18                

w godz. 8.00-16.00 lub przesłać pocztą (decyduje data stempla pocztowego). 

• Każda złożona praca powinna mieć dołączoną Zgodę rodziców (załącznik nr 1), a na odwrocie 

wypełnioną i przyklejoną Kartę zgłoszenia ucznia (załącznik nr 2) 

• Prace zgłoszone do konkursu przechodzą na własność Organizatorów i nie będą odsyłane. 

 

mailto:sekretariat@zsp2.pl


3. Kryteria oceny prac konkursowych: 

• interpretacja własna tematu, 

• walory edukacyjne przekazywanej treści, 

• czytelność przekazu, 

• zgodność pracy z tematem, 

• kompozycja, 

•  pomysłowość i oryginalność (wartość artystyczna i graficzna plakatu), 

• estetyka pracy. 

 

4. Zasady przyznawania nagród 

• Zwycięzców wyłoni Komisja Konkursowa powołana przez Organizatorów.  

• Prace, które nie spełniają warunków regulaminu nie będą oceniane przez Komisję. 

• Spośród zgłoszonych do konkursu prac Komisja Konkursowa przyzna trzy nagrody główne. 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przyznania dodatkowych wyróżnień. 

• Laureaci otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe. 

• Informacje na temat wyników konkursu oraz terminie wręczenia nagród zostaną przesłane do szkół        

do dnia 18.02.2019 r.  

• Wręczenie nagród odbędzie się w siedzibie Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 301             

im. Janusza Korczaka w Warszawie. O dokładnym terminie nauczyciele uczniów biorących udział                     

w konkursie, zostaną powiadomieni mailowo. 

• Organizatorzy mają prawo do urządzenia wystawy pokonkursowej oraz zamieszczenia prac laureatów              

na stronach internetowych. 

• Komisja nie uzasadnia wyników konkursu i po jego zakończeniu nie udostępnia prac konkursowych. 

• Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu. 

 

5. Autor  konkursu i opracowanie regulaminu. 

Grażyna Kurek – nauczyciel Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 301 im. Janusza Korczaka 

w Warszawie. 

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać bezpośrednio u autora konkursu pod adresem 

sekretariat@zsp2.pl (w tytule należy podać: „konkurs-pytania”) 
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Załączniki do regulaminu 

 

Załącznik nr 1 

 

Oświadczenie rodzica (prawnego opiekuna) ucznia biorącego udział 
 w konkursie 

 
Ja niżej podpisany, działający w imieniu i na rzecz mojego dziecka 

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

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

 (imię i nazwisko dziecka, klasa, szkoła) 

 

 
Oświadczam, iż zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  

i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych 

(Dz.U. 2018 poz. 1000)  wyrażam zgodę na publikowanie danych osobowych, publiczne udostępnianie i wystawianie 

pracy mojego dziecka wykonanej w ramach I EDYCJI DZIELNICOWEGO KONKURSU GEOGRAFICZNEGO POD HASŁEM 

„KRAJOBRAZ NASZYM DZIEDZICTWEM” na plakat promujący wypoczynek na łonie natury organizowanego przez 

Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi nr 301 im. Janusza Korczaka w Warszawie w roku szkolnym 

2018/2019. 

 

 

 

Oświadczam, że zapoznałam/em się z Zasadami przeprowadzenia Konkursu i je akceptuję. 

 

 

 

 

Warszawa, ……………………………..     ……………………............……………………………… 

                      (data)                  (czytelny podpis rodziców/opiekunów) 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 2           
 
 

……………………………………………. 
            (pieczątka szkoły) 

 

KARTA ZGŁOSZENIA UCZNIA 

do 

I EDYCJI DZIELNICOWEGO KONKURSU PRZYRODNICZEGO 

POD HASŁEM „KRAJOBRAZ NASZYM DZIEDZICTWEM”  

na plakat promujący wypoczynek na łonie natury  

kierowanego do uczniów klas V-VI szkół podstawowych DZIELNICY WARSZAWA-BEMOWO 

 

 

Imię i nazwisko autora pracy ………………………………………………………………………………………………………………………................. 

Klasa…………………………………………............................................................................................................................. 

Adres szkoły, telefon , mail……………………………………………….……………………………………………………………………………………….… 

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

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

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

Imię, nazwisko i adres mail nauczyciela pod opieką, którego została wykonana praca. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


