
III Wojewódzki Konkurs Polscy Laureaci Nagrody Nobla. Maria Skłodowska – Curie  
 

Prywatna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 2 

Prywatne Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 2 im. Noblistów Polskich 

w Krakowie 
 

Regulamin konkursu plastycznego  

Maria Skłodowska – Curie w swoim laboratorium – ilustracja  

 

1. Konkurs adresowany jest do uczniów klas 1 – 3 szkół podstawowych. 

2. Udział w konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.  

3. Technika wykonania pracy: dowolna. 

4. Format pracy: płaska A3 lub A4. 

5. Każdy uczestnik może zgłosić jedną pracę indywidualną (nie 

przyjmujemy prac zbiorowych). 

6. Prace zgłoszone do konkursu nie mogą naruszać praw autorskich. 

7. Do pracy należy dołączyć wypełnioną metryczkę, która stanowi 

załącznik do niniejszego regulaminu (prace bez wypełnionej metryczki 

nie będą brane pod uwagę). 

8. Prace należy przesłać do 15 marca 2018 r. na adres organizatora. 

9. Dla laureatów i wyróżnionych przewidziano nagrody. 

10. Lista osób nagrodzonych zostanie zamieszczona na stronie 

internetowej www.edukacja.krakow.pl do 21 marca 2018 r. 

11. Uroczyste wręczenie nagród połączone z wystawą prac odbędzie się  

23 marca 2018 r. 

12. Prace nadesłane na konkurs nie będą zwracane i pozostają do 

dyspozycji organizatora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 

http://www.edukacja.krakow.pl/


III Wojewódzki Konkurs Polscy Laureaci Nagrody Nobla. Maria Skłodowska – Curie  
 

Prywatna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 2 

Prywatne Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 2 im. Noblistów Polskich 

w Krakowie 
 

do regulaminu konkursu plastycznego 

Maria Skłodowska – Curie w swoim laboratorium – ilustracja  

 

METRYCZKA do konkursu  

Polscy Laureaci Nagrody Nobla. Maria Skłodowska – Curie  

 

Dane uczestnika Oświadczenie opiekuna prawnego  

 

imię i nazwisko autora, wiek: 

 

………………………………………………………. 

 

 nazwa i adres szkoły/placówki: 

 

………………………………………..……………... 

 

telefon szkoły/placówki, miejscowość: 

 

………………………………………………………. 

 

praca powstała pod kierunkiem: 

 

…………………………………….……………..…. 

 

 

 

Jako opiekun prawny dziecka  

 

………………………………..………………………  

(imię i nazwisko dziecka) 

zapoznałem/am się i akceptuję regulamin 

konkursu  i  zawarte w nim postanowienia. 

 

……………………        …………………………….. 

Data                           Podpis 

 

 

Zgłoszenie pracy na konkurs jest jednoznaczne 

z uznaniem warunków regulaminu oraz 

wyrażenie zgody na publikowanie danych 

osobowych i wizerunku zgodnie z ustawą o 

ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 

1997 r. o ochronie danych osobowych  (Dz. U. 

z 2014 r. poz.1182). 

 

 

 


