
Regulamin szkolnego konkursu chemicznego pod hasłem „ CHEMICZNE REBUSY” 

 

1. Organizator konkursu: 

Szkoła Podstawowa nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jana Twardowskiego w Szczecinie, 

Koordynator: mgr Monika Ciesielska, e-mail: m.ciesielska.sp45@gmail.com 

 

2. Cele konkursu: 

- kształtowanie wyobraźni uczniów 

- rozwój kreatywności 

- łączenie zabawy z nauką 

-rozwijanie zainteresowań chemicznych wśród uczniów 

- pomoc uczniom nieśmiałym w przezwyciężaniu barier 

 

3. Zasady uczestnictwa: 

- do udziału w konkursie zapraszamy uczniów klas 7 i 8 Szkoły Podstawowej nr 45 z Oddziałami 

Integracyjnymi im. ks. Jana Twardowskiego w Szczecinie 

- konkurs polega na opracowaniu i wykonaniu rebusu chemicznego tak, aby utworzone hasło/hasła 

związane było z chemią 

- uczestnictwo w konkursie polega na wykonaniu jednej pracy dowolną techniką (np. plastyczną , 

komputerową) przedstawiającą od 1-go do 3 -ech rebusów chemicznych 

- każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedna pracę 

- dopuszcza się prace płaskie ( nie przestrzenne), w formacie nie mniejszym niż A4 i nie większym 

niż A3 

- rebusy kopiowane z książek lub innych źródeł będą dyskwalifikowane 

- autorem pracy może być tylko jedna osoba 

- pracę należy podpisać czytelnie na odwrocie z dopiskiem „ KONKURS CHEMICZNY”, podając: 

imię i nazwisko oraz klasę  

- konkurs jednoetapowy 

 

4. Termin i miejsce składania prac: 

-prace należy dostarczyć do Szkoły Podstawowej nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jana 

Twardowskiego, ul. Tadeusza Zawadzkiego 75, 71-246 Szczecin wraz ze zgodą na przetwarzanie 

danych osobowych 

- prace należy złożyć osobiście w portierni SP 45 w Szczecinie 

- termin składania prac do 07.05.2021r. 

- rozstrzygnięcie konkursu 14.05.2021r. 

- ogłoszenie zwycięzców – 18.05.2021r. 

 

5. Ocena prac konkursowych 

- wszystkie prace dostarczone do Konkursu podlegają ocenie Jury powołanego przez Organizatora 

- Jury dokonuje oceny po zakończeniu okresu trwania Konkursu 

- prace uczestników będą oceniane przez komisję konkursową według następujących kryteriów: 

*kreatywność, oryginalność i pomysłowość 

* estetyka wykonania 

* zgodność z tematem i wymaganiami 

- laureaci trzech pierwszych miejsc otrzymują dyplomy oraz nagrody rzeczowe, natomiast 

uczniowie, których prace zostaną wyróżnione otrzymają  dyplomy 

- wyniki konkursu zostaną opublikowane 18.05.2021r. na stronie Szkoły Podstawowej nr 45 

w Szczecinie, tj.      sp45szczecin.stronyzklasa.pl 

- zwycięscy zostaną poinformowani telefonicznie lub za pośrednictwem librusa o terminie 

wręczenia dyplomów i nagród 

- decyzje komisji konkursowej są ostateczne 

mailto:m.ciesielska.sp45@gmail.com


6. Postanowienia końcowe 

- uczestnicy konkursu zobowiązania są do dołączenia do składanych prac konkursowych 

oświadczenia/zgody rodzica/opiekuna prawnego na przetwarzanie danych osobowych – 

 załącznik nr1 

- udział w konkursie oraz przekazanie prac konkursowych jest równoznaczne z akceptacją 

postanowień Regulaminu 

- prace Konkursowe przechodzą na własność Organizatora 

- w sytuacjach nieobjętych niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator konkursu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZAŁĄCZNIK NR 1 

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu 

 

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz publikację wizerunku 

mojego dziecka/ podopiecznego zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych 

osobowych ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1000). 

 

 

……………………………………………………………………… 

imię i nazwisko uczestnika 

 

przez Szkołę Podstawową nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jana Twardowskiego w 

Szczecinie, zwanej dalej ADO ( Administrator Danych Osobowych) w celu organizacji i 

przeprowadzenia konkursu 

 

Oświadczam, że zostałem/am poinformowany przez ADO i przyjmuję do wiadomości, iż:  

1) dane osobowe uczestnika będą przetwarzane wyłącznie w celu uczestnictwa w konkursie 

2) Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa jest równoznaczna z brakiem możliwości 

uczestnictwa w konkursie 

 

……………………………………………………………………… 

  ( numer telefonu rodzica/ opiekuna) 

 

 

 

Data: ……………………    ……………………………………………... 

       ( czytelne imię i nazwisko rodzica/opiekuna) 


