
  

 

 

Rok 2023 ogłoszony został w Polsce  Rokiem Mikołaja Kopernika. 

 Datę powiązano z rocznicą 550-tych urodzin i 480-tą rocznicą śmierci Mikołaja 

Kopernika. Postanowiliśmy, że potraktujemy naszego uczonego z całą atencją. Kopernik był 

bowiem wszechstronnie uzdolniony, jego zainteresowania obejmowały politykę, filologię, 

prawo, poezję, sztuki piękne, geografię, ekonomię, medycynę, a ponadto matematykę                          

i geometrię. Jest twórcą teorii heliocentrycznej i autorem poświęconego jej dzieła                              

„O obrotach sfer niebieskich”. 

 

Z okazji Jubileuszu Mikołaja Kopernika i ogłoszenia 2023 Rokiem Kopernikańskim ogłaszamy 

 

KONKURS  na  MODEL  PRZESTRZENNY  UKŁADU  SŁONECZNEGO 

1. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ogrodniczego w Szczecinie 

pod honorowym patronatem                                                                                                       

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi i Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty 

 

2. Cele konkursu: 

❖ popularyzacja astronomii; 

❖ rozbudzanie zainteresowań naukami przyrodniczymi i astronomią; 

❖ włączanie uczniów w proces projektowania architektonicznego w stopniu, jaki mu 

odpowiada; 

❖ indywidualne podejście do projektu powoduje, że projektowanie staje się 

wspaniałym doświadczeniem i przygodą; 

❖ poprzez angażowanie w zadania konkursowe ucznia, wskazujemy na ścisły związek 

procesu projektowania z osiągnięciami naukowymi. 

 

3. Zasady udziału w konkursie 

 

3.1 W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie  ponadpodstawowych szkół rolniczych 

prowadzonych i  nadzorowanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz 

uczniowie szkół ponadpodstawowych miasta Szczecina, indywidualnie lub grupowo, 

zgłoszeni przez szkołę. 

3.2 Każda szkoła może zgłosić do konkursu maksymalnie trzy modele. 

3.3 Modele mają charakter prac przestrzennych, nazwane w niniejszym regulaminie 

pracami konkursowymi. Powinny zostać wykonane ręcznie, z użyciem tradycyjnych 

materiałów modelarskich: tektura, balsa, pleksi oraz modelin przeznaczonych do 

modeli architektonicznych. 

3.4 Do konkursu zostaną zakwalifikowane wyłącznie prace, które nie były wcześniej 

nagradzane w innych konkursach. 

3.5 Prace nie mogą być też obciążane wadami prawnymi lub roszczeniami osób trzecich. 

3.6 Praca powinna zawierać dane wykonawcy/wykonawców: imię i nazwisko, wiek, 

telefon, nazwę szkoły i adres, nazwisko opiekuna. 



3.7 Udział w konkursie jest bezpłatny i całkowicie dobrowolny. 

3.8 Warunkiem koniecznym wzięcia udziału w konkursie jest wypełnienie KARTY 

ZGŁOSZENIOWEJ dołączonej do Regulaminu Konkursu (zał. nr 1). Poprawnie 

wypełnioną kartę należy przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście wraz pracą               

do 15 stycznia 2023 r. (decyduje data wpływu) na adres: 

 

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego 

70-760 Szczecin  

ul. Batalionów Chłopskich 115        z dopiskiem „Konkurs na model przestrzenny” 

 

3.9 Dostarczone  prace nie będą zwracane. 

3.10 Koszty związane z przesłaniem prac pokrywa uczestnik konkursu. 

3.11 Materiały na konkurs powinny być dobrze zabezpieczone przed zniszczeniem. 

Materiały uszkodzone nie będą rozpatrywane. 

3.12 Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi  25 stycznia 2023 r. 

3.13  Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej organizatora 

konkursu www: http//ceogr.edu.pl 

3.14 Laureaci konkursu otrzymują nagrody rzeczowe. 

3.15 Uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursu nastąpi w dniu 19 lutego 2023 r. 

podczas Seminarium podsumowujące obchody 2023 Rokiem Kopernikańskim                        

w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Szczecinie. 

3.16 Prace będą oceniane przez Komisję Konkursową powołaną przez organizatora. 

 

4. Postanowienia końcowe. 

4.1 Laureat Konkursu wyraża zgodę na nieodpłatne publikowanie przez organizatora 

konkursu   dostarczonych prac. 

4.2 Dostarczenie prac na konkurs oznacza akceptację  warunków wyrażonych                                    

w niniejszym Regulaminie oraz zgodę uczestnika na przetwarzanie jego danych 

osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych (Dz.U. z 2016 r., poz.922 ). Dane uczestników będą chronione zgodnie              

z wymienioną ustawą. Uczestnikowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych 

osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich brak 

uniemożliwia wzięcie udziału w konkursie.  

4.3 Rodzice lub opiekunowie prawni niepełnoletniego ucznia zgadzają się na piśmie lub    

e-mailowo (zał. nr 2 do Regulaminu) na opublikowanie danych osobowych dziecka 

oraz zwycięskich prac na stronie internetowej szkoły i w mediach lokalnych. 

4.4 Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu bez 

podania przyczyn, zmiany terminów oraz niewyłonienia zwycięzcy.i  

4.5 Informacje o konkursie można otrzymać:  

 telefonicznie pod nr    91 4612379  

 e-mail     kmf@op.pl 

 

ZAPRASZAMY  DO  UDZIAŁU  W KONKURSIE 
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ZAŁĄCZNIK NR 1 

 
 

 

 
 
pieczęć szkoły        data ……………………………………. 
 
 

Zgłoszenie do udziału w konkursie  „Model przestrzenny Układu Słonecznego” 
 
Szkoła (nazwa, adres, telefon, e-mail) 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

zgłasza prace następujących uczniów do udziału                                                                                                    
w Konkursie na Model Przestrzenny Układu Słonecznego 

 
1. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
2. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
3. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Imię i nazwisko nauczyciela – opiekuna ucznia przygotowującego się do konkursu: 
 
1. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
2. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 
 
 
podpis nauczyciela      podpis dyrektora szkoły 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ZAŁĄCZNIK NR 2  
 

OŚWIADCZENIE 
rodzica/opiekuna prawnego dziecka nieletniego uczestniczącego w konkursie 
 
Niniejszym oświadczam, że: 

• zapoznałem/am się z Regulamin Konkursu i bez zastrzeżeń akceptuję wszystkie jego warunki; 

• moja córka/syn jest autorem dostarczonej pracy konkursowej; 

• dostarczona praca konkursowa nie była publikowana i nagradzana w innych konkursach; 

• wyrażam zgodę na przetworzenie danych osobowych mojej córki/syna 
……………………………………………………………………………………………………………. 
na potrzeby konkursu zgodnie z definicją zawartą w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r.                     
o  ochronie danych osobowych (Dz.U.2016 r. poz. 922) 
 
 
 
 
…………………………………………..   ……………………………………………………………………… 
miejscowość, data    czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego 


