
REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU  
pt. „Mikołaj Kopernik i jego czasy” 

 

W 2023 roku przypada 550 rocznica urodzin i 480 rocznica śmierci twórcy 
heliocentrycznego modelu układu słonecznego – Mikołaj Kopernika - jednego  
z najodważniejszych uczonych, pierwszego od czasów starożytnych astronoma, który 
dokonał wielkiej rewolucji naukowej zmieniającej kompletnie wizję wszechświata.  
Od tamtej pory wszystko zmieniło swoje miejsce… 

Aby upamiętnić okrągłą rocznicę urodzin Mikołaja Kopernika zapraszamy  
do konkursu. Który przybliży Wam tego niezwykłego uczonego i jego czasy! 

 

1. Cele konkursu:  
•  uczczenie 550 rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika, 
•  poznanie osiągnięć Mikołaja Kopernika oraz jego epoki, 
• utrwalenie podstawowych wiadomości z zakresu astronomii, 
• zachęcenie do aktywności twórczej młodzieży.  

 

2. Konkurs przebiega w dwóch kategoriach:  
 

a) Konkurs plastyczny: 
• uczestnikami konkursu mogą być wszyscy uczniowie ZSZ w Słupcy; 
• warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przekazanie jednej pracy 

plastycznej, 
• technika wykonania pracy jest dowolna,  
• prace powinny być podpisane i zawierać numer klasy, 

  • forma wierszy dowolna, zgodna z artystycznymi wyborami twórców.  
 

b) Konkurs wiedzy: 
•  konkurs jest skierowany do uczniów klas I Technikum i Szkoły Branżowej, 
•  uczestnicy konkursu na podstawie dostarczonych przez organizatora 

materiałów rozwiążą test wiedzy o Mikołaju Koperniku, 
 

3. Terminy: 
 

• konkurs wiedzy odbędzie się w dniu 2 marca 2023 r. na 5 godzinie    
    lekcyjnej w sali 31, 
• prace należy dostarczyć do dnia 8 marca 20238 r. do organizatorów     
   konkursu p. Anny Hercyk lub Izabeli Michalak 

 

4. Postanowienia końcowe:  
 

• prace konkursowe będą oceniane odrębnie w każdej kategorii; 
• laureaci otrzymają dyplomy i nagrody,  
• w sprawach spornych wynikających z interpretacji regulaminu, ostateczną 

decyzję podejmuje Organizator w porozumieniu z jury,  
• Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji nagrodzonych  

i wyróżnionych prac bez dodatkowej zgody autorów  
• udział w konkursie oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych 

uczestników oraz ich opiekunów wyłącznie w celach związanych  
z przeprowadzeniem konkursu oraz wykorzystanie wizerunku w celach 
promocyjnych szkoły.  


