
 
Regulamin  

Międzyszkolnego Konkursu Matematyczno – Plastycznego 

„Matematyka w Architekturze” 

 organizowanego w ramach projektu w programie grantowym mPotęga. 

 

Organizator:  
Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 20 we Włocławku WESPÓŁ  
przy Zespole Szkolno - Przedszkolny nr 1 we Włocławku  
ul. Gałczyńskiego 9a 
87-800 Włocławek.  
   

Adresaci konkursu: 
Konkurs skierowany jest do uczniów klas IV - VI szkół podstawowych z terenu gminy 
Włocławek. 
   

Cele konkursu: 
- Rozbudzanie zainteresowań matematyczno-przyrodniczych u dzieci, poszerzenie wiedzy 
na temat otaczającego świata.  
- Ukazanie korelacji między matematyką a innymi dziedzinami życia codziennego.  
- Dostrzeganie przez dzieci wpływu matematyki na otaczający je świat.   
- Budzenie zainteresowania różnymi technikami plastycznymi, rozwijanie kreatywności, 
wzmacnianie wiary we własne możliwości, doskonalenie zdolności poznawczych.      
   

Zasady i warunki uczestnictwa:   
1. Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej nawiązującej do tematu, który 
brzmi: „Matematyka w Architekturze”. Tematyka obejmuje treści podstawy programowej 
z matematyki w klasach IV-VI szkoły podstawowej. 
2. Prace powinny być wykonane indywidualnie przez dziecko, z wykorzystaniem 
różnorodnych materiałów plastycznych, dowolną techniką płaską. Format wykonania pracy 
plastycznej: A-3.  
3. Każda praca powinna być opatrzona na odwrocie danymi (DRUKOWANYMI LITERAMI): 
imię i nazwisko autora pracy, klasa, nazwa i dokładny adres oraz telefon kontaktowy 
placówki, imię i nazwisko nauczyciela, pod którego kierunkiem została wykonana praca.  
4. Prace plastyczne, zgody i oświadczenia (Załącznik) należy składać osobiście bądź przesłać 
pocztą na adres: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 ul. Gałczyńskiego 9,  87-800 Włocławek 
z dopiskiem „Konkurs matematyczno-plastyczny” 
5. Każda placówka może wytypować do udziału w konkursie 3 prace plastyczne.  
6. Przedstawiciel placówki zgłaszając pracę do konkursu oświadcza, że Dyrektor placówki 
wyraża na to zgodę.  
7. Zgłoszenie udziału w konkursie uczestnika niepełnoletniego oznacza, że zgodę na to 
wyraził jego opiekun prawny, który tym samym zaakceptował regulamin konkursu.  
8. Zgłoszenie pracy przez opiekuna prawnego jest równoznaczne z wyrażeniem przez niego 
zgody na przetwarzanie przez organizatora danych osobowych uczestnika na potrzeby 
konkursu. 



9. Uczestnik/opiekun prawny uczestnika zgłaszając pracę do konkursu wyraża zgodę na 
wykorzystanie przesłanej pracy w działaniach promocyjnych organizatora. 
Uczestnik/opiekun prawny uczestnika udziela organizatorowi konkursu nieodpłatnej licencji 
na publiczne udostępnianie prac oraz inne jej wykorzystanie na wszystkie czynności 
konieczne dla realizacji konkursu.   
10.  Przesłanie pracy konkursowej oznacza akceptację warunków konkursu oraz jego 
regulaminu.  
   

Wyniki konkursu i nagrody:  
1. Szkoły zainteresowane udziałem w konkursie zgłaszają do Organizatora swój akces  
e-mailem na adres: emilia.pawłowska@sp20.com.pl w nieprzekraczalnym terminie do  
15 października 2018r.  
2. Termin składania prac upływa z dniem 31 października 2018r. (decyduje data 
otrzymania przesyłki przez organizatora).   
3. Komisja powołana przez organizatora Konkursu „Matematyka w Architekturze” wyłoni 
spośród przekazanych prac laureatów konkursu do dnia 15 października 2018r. 
4. Komisja konkursowa będzie brała pod uwagę następujące kryteria: wartość merytoryczną 
pracy, trafność przekazu, oryginalność pomysłów, kreatywność, walory artystyczne oraz 
techniczną jakość pracy.    
5. Dla laureatów przewidziane są nagrody rzeczowe i dyplomy.  
6. Dyplomy i nagrody zostaną przesłane pocztą bądź dostarczone do wyróżnionej placówki.  
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowo podane dane, w szczególności 
za zmianę danych osobowych i/lub adresu e-mail, uniemożliwiających odszukanie uczestnika 
i/lub wręczenie nagrody  
8. Prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane autorom. 
   

Postanowienia końcowe  
1. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imion, nazwisk i informacji 
o laureatach konkursu oraz umieszczanie tych informacji w materiałach reklamowych 
organizatora oraz w prasie, mediach i Internecie. 
2. Osoby biorące udział w Konkursie udzielają organizatorowi licencji w zakresie utrwalania, 
zwielokrotniania określoną techniką, wprowadzania do pamięci komputera, publicznego 
odtwarzania, wystawiania, wyświetlania i prezentowania pracy konkursowej w Internecie 
w tym na stronach www.mfundacja.pl, www.mbank.pl, www.mpotega.pl oraz na profilach 
mBanku na portalach internetowych takich jak facebook, youtube  oraz w materiałach 
promocyjno-informacyjnych (w tym filmach i prezentacjach) przedstawiających program 
„mPotęga” i/lub działalność społeczną Fundacji mBanku.".  
3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu 
w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na 
organizację Konkursu. Zmiany zostaną ogłoszone taką drogą, jaką nastąpiło ogłoszenie 
niniejszego regulaminu.  

4. Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej: 
http://sp20.com.pl/ 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do podejmowania decyzji w sprawach 
nieuregulowanych niniejszym regulaminem. 
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