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KONKURS  
TWÓRCZOŚCI MATEMATYCZNEJ „MATPLAST” i „MATFOTO” 

 
1. Cele:  

• popularyzowanie form uczenia się poprzez tworzenie,  
• zainteresowanie uczniów różnymi obliczami matematyki, 
• prezentacja i popularyzacja artystycznej twórczości dziecięcej związanej z matematyką,  

• wspieranie zainteresowań uczniów,  
• rozwijanie myślenia matematycznego i kreatywności uczniów, 
• rozwijanie talentów artystycznych,  
• kształtowanie poczucia estetyki.  
 
2. Organizatorzy  

• Komitet Organizacyjny w składzie:  
 
Alicja Staruchowicz-Pastuszczak - SP2 Sanok  
Joanna Giermańska - SP2 Sanok 
Anna Dmitrzak – SP2 Sanok 
Anna Buczkowicz – SP2 Sanok 
Renata Pawlecka – SP2 Sanok  
Marzena Śliwińska- SP2 Sanok  
 
3. Patronat 
Burmistrz Miasta Sanoka 
 
4. Uczestnicy:  
Uczestnikami są uczniowie klas IV – VIII szkół podstawowych. 
 
5. Nagrody:  
• Za zajęcie miejsc I-III wręczone będą dyplomy i nagrody rzeczowe.  
• Każdy uczestnik otrzyma dyplom za udział.  
 
6. Termin nadsyłania prac do 24 maja 2021r. - w sekretariacie Szkoły 

Podstawowej nr 2 w Sanoku (lub listownie na adres: Szkoła Podstawowa 
nr 2 w Sanoku, ul. Rymanowska 17, 38-500 Sanok). 
Do prac należy dołączyć  zgody na przetwarzanie danych osobowych i oświadczenie  
zapoznaniu się z regulaminem konkursu (zał.1, zał.2). 

Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród odbędzie się 7.06.2021r. w Szkole 
Podstawowej nr 2 w Sanoku. 
 
7. Szczegóły regulaminowe:  
Zakres tematyczny i formy realizacji:  
Klasa IV - „Moja szkoła” – wyklejanka z prostokątów – format A3.  
Klasa V - „Wakacje marzeń” – wyklejanka z trójkątów - format A3.  

W konkursie nie biorą udziału prace grupowe oraz takie, w których 
dowolny kształt będzie wypełniony wyciętymi figurami (np. narysowany kot 
wyklejony małymi kwadracikami)  
 
Klasa VI – PARKIETAŻ  – wyklejanka z zaprojektowanej przez siebie „klepki”– 
format pracy A3.  
Klepka może powstać na bazie dowolnego wielokąta.  
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Do pracy w formacie A3  należy dołączyć instrukcję (rysunkową) powstania klepki – format 
A4.  
 
Przykład: 
 Klepka powstała na bazie prostokąta o  wymiarach 2cm x 6cm. 
 
 

 
 

W konkursie nie biorą udziału prace grupowe.  
Cała kartka A3 powinna być zapełniona (minimum 20 elementów).  
 
W każdej kategorii kl. IV-VI szkoła może wysłać, co najwyżej 5 prac.  
Prac konkursowych nie zwracamy.  
 
        Klasy VII – VIII – „MATFOTO”– „Matematyka wokół nas” 
Każda szkoła może przesłać maksymalnie 6 zdjęć.  

Zdjęcia powinny nawiązywać do obiektów i pojęć matematycznych (np. symetria, 
wielościany) lub praw, zasad, reguł i prawidłowości matematycznych lub metafor 
matematycznych (np. punkt, nieskończoność). 

Praca powinna być zatytułowana - tytuł związany z matematyką. 

Prace należy przesłać w formacie JPG  jako załącznik na adres: 
matematyka@sp2sanok.pl (rozdzielczość 800x600px maksymalna 1024x768px), 
maksymalna wielkość pliku 2MB) 
Obróbka przesłanych zdjęć może polegać jedynie na działaniach podobnych do 
uzyskiwanych w ciemni fotograficznej, tj.: rozjaśnianie, kontrastowanie, redukcja 
kolorów, kadrowanie. Wszelkie inne zmiany (fotomontaż, manipulacja cyfrowa) są 
niedozwolone. 
Przesłane prace muszą stanowić załącznik do e-maila. 

Przesyłając pracę, uczestnik akceptuje niniejszy regulamin oraz zapewnia, że: 

● posiada pełnię praw autorskich do zgłoszonej pracy, 
● nie narusza praw autorskich osób trzecich,  

mailto:matematyka@sp2sanok.pl
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● nie narusza dóbr osobistych osób, które zostały na nich przedstawione 
oraz innych dóbr prawnie chronionych. 

Uczestnik konkursu dla kl. VII - VIII dodatkowo wypełnia zał.3 

 
7. Uwagi o realizacji:  

Materiały zgłoszone na Konkurs nie będą zwracane.  
 
Podczas oceny prac oprócz wartości artystycznych będzie uwzględniana: 
zgodność z tematem,  
pomysłowość,  
przy pracach plastycznych – estetyka i dokładność.  
 
Autor pracy (kl. IV- VI) ustala hasło, które umieszcza na odwrocie pracy oraz na 
zaklejonej kopercie. Wewnątrz koperty należy podać: imię, nazwisko autora, klasę, 
pełną nazwę szkoły oraz imię i nazwisko nauczyciela nadzorującego wykonanie pracy. 
Dane powinny być potwierdzone przez dyrektora szkoły. Brak powyższych informacji 
dyskwalifikuje pracę!  
 
UWAGA: Prace wykonane inną metodą lub w innym formacie będą 
dyskwalifikowane.  
 

Zgłoszone prace będą eksponowane na wystawie pokonkursowej w Szkole 
Podstawowej nr 2 im. Św. Kingi w Sanoku oraz na stronie internetowej organizatora. 
W przypadku prac nagrodzonych i wyróżnionych organizator zastrzega sobie prawo 
do ich nieodpłatnej publikacji w materiałach związanych z konkursem oraz promocją 
Szkoły Podstawowej nr 2 im. Św. Kingi w Sanoku z zaznaczeniem imienia i nazwiska 
autora.  

Poprzez wysłanie pracy na konkurs autorzy prac nieodpłatnie przenoszą na 
organizatorów wszelkie autorskie, prawa majątkowe dotyczące nadesłanych prac, na 
wszystkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 
roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000 r., nr 80, poz. 904 
z późn. zm.). 
 
Bardzo prosimy o stosowanie się do powyższych zasad  
 
 
8. Postanowienia końcowe  
Interpretacja regulaminu należy do Organizatora.  
Skład jury ustalony zostanie przez organizatora konkursu.  
Decyzja jury jest ostateczna i nie przysługuje od niej tryb odwoławczy. 

 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU! 
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Zał.1 

Oświadczenie rodziców (opiekunów prawnych) uczniów  

biorących udział w  Konkursie Twórczości Matematycznej 
„MATPLAST” i „MATFOTO” 

 Oświadczam, iż zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych 

osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000 z póź. zm.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne 

Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) wyrażam zgodę na przetwarzanie 

danych osobowych  

 
mojego dziecka  
 
…………………………………………………………………………………………………………..................................................................

.... 
Imię i nazwisko dziecka 

  

ucznia Szkoły ........................................................................................, do celów związanych 

z Jego udziałem w  Konkursie Twórczości Matematycznej 
„MATPLAST” i „MATFOTO” 

organizowanym przez Szkołę Podstawową nr 2 im. Św. Kingi w Sanoku w roku 

szkolnym 2020/2021. 

 

Zgoda dotyczy wykorzystania  imienia i nazwiska dziecka dla potrzeb konkursu i informowania 

o nim, a także wizerunku - zdjęć zrobionych podczas konkursu i w trakcie rozdawania nagród.  

Oraz prezentacji informacji dotyczących w/w konkursu. 

 

 

 

…....................................................................................................................................

..  
data i podpis rodzica (opiekuna prawnego) 

 

 

Oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem organizacji konkursu, który znajduje 

się na stronie organizatora sp2sanok.pl  i akceptuję jego postanowienia.  

 

 

 

 

…..............................................................................................................................  
data i podpis rodzica (opiekuna prawnego)  

 

 

Administratorem w/w danych jest Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Św. Kingi w Sanoku  

z siedzibą przy ul. Rymanowskiej 17, Tel. (13) 46 327 56, e-mail: ido.sp2.sanok@gmail.com 
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Zał.2 

Oświadczenie nauczyciela – opiekuna uczniów biorących udział  

w   Konkursie Twórczości Matematycznej 

„MATPLAST” i „MATFOTO” 

Oświadczam, iż zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych 

osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000 z póź.zm.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne 

Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) wyrażam zgodę na przetwarzanie 

moich danych osobowych 

 

 

....................................................................................................................................................... 

imię i nazwisko nauczyciela 

  

 

do celów związanych z  udziałem w  Konkursie Twórczości Matematycznej 
„MATPLAST” i „MATFOTO” 

 

organizowanym przez Szkołę Podstawową nr 2 im. Św. Kingi w Sanoku  

w roku szkolnym 2020/2021. 

 

Zgoda dotyczy wykorzystania wizerunku i prezentacji informacji  

dotyczących w/w konkursu. 

 

 

 

…....................................................................................................................................  
data i podpis nauczyciela 

 

 

Oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem organizacji konkursu, który znajduje 

się na stronie organizatora sp2sanok.pl  i akceptuję jego postanowienia.  

 

 

 

…..............................................................................................................................  
data i podpis nauczyciela 

 

Administratorem w/w danych jest Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Św. Kingi w Sanoku  

z siedzibą przy ul. Rymanowskiej 17, Tel. (13) 46 327 56, e-mail: ido.sp2.sanok@gmail.com 
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Zał.3 

 

Sanok, dnia......................................  

 

OŚWIADCZENIE  

Oświadczam, że przesłane zdjęcie/zdjęcia pod tytułem:  

 

l.p. Tytuł zdjęcia 

  

  

  

  

 

Zostało/y wykonane przeze mnie samodzielnie i nie było dotychczas publikowane. 

 

 

....................................................................  

czytelny podpis  

 

Uwagi o zdjęciu  – nieobowiązkowe:  (jeśli na fotografii jest jakiś budynek, krajobraz 

itd. - można wpisać gdzie zostało wykonane) 

 

 


