
Regulamin powiatowego konkursu  

matematyczno-plastycznego 

„Niezwykłe Zwierzaki - Figuraki” 

 

Organizator: Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego  

w Brzózie Stadnickiej 

 

Koordynatorzy szkolni: Ryszard Niemiec i Katarzyna Głąb 

 

Adresaci konkursu: 

 I kategoria – przedszkolaki 

II kategoria – uczniowie klas I – III 

III kategoria – uczniowie klas IV-VI 

IV kategoria– uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (od 5 do 16 roku życia). 

Celem konkursu jest: 

 rozwijanie wyobraźni przestrzennej uczniów poprzez wypowiedź plastyczną, wyobraźni potrzebnej 

zarówno na lekcjach matematyki, jak i w życiu  codziennym, 

 popularyzowanie geometrii za pomocą plastyki, rozwijanie inwencji twórczej uczniów, 

 przełamywanie niechęci do matematyki, 

 rozwijanie wyobraźni i fantazji, 

 pobudzanie aktywności twórczej, 

 rozwijanie umiejętności matematycznych, 

 odkrywanie uzdolnień uczniów. 

 

Warunki uczestnictwa: 

 

Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie z terenu powiatu łańcuckiego. 

 

1. Uczestnicy konkursu mają za zadanie samodzielnie zaprojektować i wykonać zwierzę złożone 

wyłącznie z figur geometrycznych. Zachęcamy do tworzenia zwierząt niezwykłych, istniejących tylko                   

w dziecięcej wyobraźni. 

 

2. Pracę można wykonać dowolną techniką plastyczną w formie płaskiej lub półpłaskiej. Format: max. A3. 

 

3. Każda praca powinna zawierać metryczkę przyklejoną z tyłu pracy z następującymi informacjami: 

 

 tytuł pracy 

 

 imię i nazwisko autora oraz jego wiek 

 

 numer kategorii 

 

 nazwę, adres, telefon przedszkola/szkoły/placówki 

 



 imię i nazwisko opiekuna  wraz z numerem telefonu i adresem e-mail 

 

 imię, nazwisko i podpis rodzica/opiekuna prawnego dziecka. 

 

Przystępując do konkursu rodzic/opiekun uczestnika oświadcza, że wykonana i nadesłana praca jest jego 

własnością i nie narusza praw osób trzecich, że przysługują mu do niej wyłączne i nieograniczone prawa 

oraz że jest uprawniony do rozporządzania tymi prawami bez ograniczeń. 

 

4. Prace należy dostarczyć osobiście lub wysłać na adres:  

 

Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego  

w Brzózie Stadnickiej 

Brzóza Stadnicka 425 

37-110 Żołynia 

 

Termin składania prac:  13 grudnia 2019 r.  Decyduje data stempla pocztowego. 

 

5. Nadesłane prace oceni powołana przez organizatorów komisja, która wyłoni zwycięzców. W każdej 

kategorii zostaną wyłonieni zdobywcy 1., 2. i 3 miejsca. Laureaci otrzymają dyplomy i upominki. 

 

6. Wszystkie nadesłane prace przechodzą na własność organizatorów i po konkursie mogą być 

wykorzystane do celów wystawowych. Zdjęcia nagrodzonych prac mogą być opublikowane na stronie 

internetowej i profilu na portalu społecznościowym organizatora konkursu. 

 

7. Ogłoszenie wyników nastąpi poprzez podanie imion i nazwisk laureatów na stronie internetowej 

Szkoły Podstawowej w Brzózie Stadnickiej po dniu  18 grudnia 2019 r. 

 

8. Wysyłając pracę na konkurs opiekun/rodzic wyraża zgodę na wszystkie  zasady zawarte                                                   

w niniejszym Regulaminie. 

 

9. Dane osobowe określone w punkcie 3 Regulaminu zbierane są w celu przeprowadzenia konkursu i nie 

będą udostępniane innym podmiotom. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa ich 

podania jest równoznaczna z brakiem możliwości wzięcia udziału w Konkursie. 

 

Szczegółowe informacje o konkursie pod numerem telefonu: 726 008 322 

 

Zachęcamy do udziału w konkursie. 


