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REGULAMIN KONKURSU MATEMATYCZNO - PLASTYCZNEGO 
DLA UCZNIÓW KLAS VI-VIII SZKÓŁY PODSTAWEJ NR 11 w Puławach  

CZĘŚĆ III – Praca plastyczna 
„Bryły w architekturze Puław” 

 
Cele konkursu: 
 popularyzacja matematyki,  
 rozwijanie kreatywności, uzdolnień, wyobraźni i wrażliwości artystycznej,  
 zdobywanie umiejętności posługiwania się różnymi technikami plastycznymi, 
 prezentacja dokonań uczniów na forum międzyszkolnym. 

Organizator: 
Szkoła Podstawowa nr 11 im. Henryka Sienkiewicza w Puławach 
ul. Legionu Puławskiego 8 
24-100 Puławy 
tmsp11pulawy@gmail.com 

Adresaci: 
Adresatami konkursu są uczniowie klas VI-VIII Szkoły Podstawowej nr 11 w Puławach. 
Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest uczestniczenie szkoły w IV MIĘDZYSZKOLNYM TURNIEJU 
MATEMATYCZNYM. 

Zasady uczestnictwa w konkursie: 
1. Każdy uczeń może zgłosić do konkursu jedną pracę. 
2. Zadaniem uczestnika konkursu jest wykonanie pracy plastycznej pt.: „Bryły w architekturze Puław”  na 

kartce w formacie A3, techniką dowolną (np. kolaż, tkanina, papier, ołówek, kredki, farby). Prace 
konkursowe należy oprawić dodatkowo w passe-partout o szerokości 4 cm. 

3. Pracę może wykonać tylko jedna osoba. 
4. Praca konkursowa powinna być podpisana na odwrocie. 
5. Praca nie powinna być prezentowana wcześniej w żadnym innym konkursie. 
6. Powołane przez organizatorów jury wyłoni laureata, którego praca weźmie udział w IV Międzyszkolnym 

Turnieju Matematycznym. 
7. Decyzja jury jest ostateczna. 
8. Zdjęcia prac będą umieszczone na stronie szkoły. 
9. Nadesłane prace przechodzą na własność organizatora, nie będą zwracane ich autorom.  

Terminy: 
1. Oprawione i podpisane prace należy dostarczyć do 5 kwietnia 2023 r. do sali 317 (p. Ilony Sumorek) 

lub 214 (p. Joanny Tarki). 
2. ogłoszenie wyników odbędzie się 12 kwietnia 2023 r. 

Kryteria oceny prac: 
 zgodność pracy z tematyką konkursu, 
 poprawność formalna pracy, 
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 oryginalność projektu, 
 estetyka pracy, walory wizualne i edukacyjne. 

Ustalenia końcowe: 
Organizator zastrzega sobie możliwość drobnych zmian w regulaminie.  
Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE 

Kontakt: tmsp11pulawy@gmail.com 
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