
Regulamin ogólnopolskiego konkursu matematyczno-twórczego  

„Niezwykłe Zwierzaki Figuraki” 

 
 

Organizatorzy: Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli PERFECUS, Pedagogika 

Specjalna – portal dla nauczycieli, Wydawnictwo EPIDEIXIS 

Adresaci konkursu: 

I kategoria – przedszkolaki 

II kategoria – uczniowie klas I - III 

III kategoria – uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi bez ograniczeń 

wiekowych 

Cele konkursu: 

▪ rozwijanie wyobraźni i fantazji  

▪ pobudzanie aktywności twórczej 

▪ rozwijanie umiejętności matematycznych  

▪ odkrywanie uzdolnień uczniów 

Warunki uczestnictwa:  

1. Uczestnicy konkursu mają za zadanie samodzielnie zaprojektować i wykonać zwierzę 

złożone wyłącznie z figur geometrycznych. Zachęcamy do tworzenia zwierząt niezwykłych, 

istniejących tylko w dziecięcej wyobraźni. 

2. Pracę można wykonać dowolną techniką plastyczną w formie płaskiej. Format: max. A3. 

3. Każda praca powinna zawierać metryczkę przyklejoną z tyłu pracy z następującymi 

informacjami:  

▪ tytuł pracy  

▪ imię i nazwisko autora oraz jego wiek 

▪ numer kategorii 

▪ nazwę, adres, telefon przedszkola/szkoły/placówki 

▪ imię i nazwisko opiekuna projektu wraz z numerem telefonu i adresem e-mail 

▪ imię, nazwisko i podpis rodzica/opiekuna prawnego dziecka. 

Przystępując do konkursu rodzic/opiekun uczestnika oświadcza, że wykonana i nadesłana 

praca jest jego własnością i nie narusza praw osób trzecich, że przysługują mu do niej 

wyłączne i nieograniczone prawa oraz że jest uprawniony do rozporządzania tymi prawami 

bez ograniczeń. 

4. Prace należy wysłać na adres: Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli 

PERFECTUS, ul. Warszawska 15/16, 32-086 Węgrzce. 



5. Termin składania prac: do 10 kwietnia 2019 r. Decyduje data stempla pocztowego. 

6. Nadesłane prace oceni powołana przez organizatorów komisja, która wyłoni zwycięzców. 

W każdej kategorii zostaną wyłonieni zdobywcy 1., 2. i 3 miejsca. Laureaci otrzymają 

dyplomy i upominki – produkty Wydawnictwa EPIDEIXIS. Będą to: 

• za zajęcie 1. miejsca - Klocki Dienesa 

• za zajęcie 2. miejsca - Mozaika w ozdobnym pudełku 

• za zajęcie 3. miejsca – Tangram kolisty. 

Nagrody nie podlegają zamianie na inne nagrody lub na ich równowartość pieniężną. 

Nagrody będą wysłane tylko na terytorium Polski na koszt organizatora konkursu za 

pośrednictwem firmy kurierskiej w terminie do 7 dni od daty ogłoszenia wyników konkursu. 

Fundatorem nagród jest Wydawnictwo EPIDEIXIS. 

7. Wszystkie nadesłane prace przechodzą na własność organizatorów i po konkursie mogą 

być wykorzystane do celów wystawowych. Zdjęcia nagrodzonych prac mogą być 

opublikowane na stronach internetowych organizatorów oraz profilach Facebook i Instagram. 

8. Ogłoszenie wyników nastąpi poprzez podanie imion i nazwisk laureatów na stronie 

internetowej Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli PERFECTUS w zakładce 

Czytelnia: https://perfectus.edu.pl/ oraz na stronie portalu Pedagogika Specjalna – portal dla 

nauczycieli https://pedagogika-specjalna.edu.pl/ po dniu 25 kwietnia 2019 r.  

9. Wysyłając pracę na konkurs opiekun/rodzic wyraża zgodę na wszystkie zasady zawarte 

w niniejszym Regulaminie. 

10. Administratorem danych osobowych jest MrM Soft Marek Maroszek, Kacice 58a, 32-090 

Słomniki – organ prowadzący Niepubliczną Placówkę Doskonalenia Nauczycieli 

PERFECTUS oraz Wydawnictwo EPIDEIXIS ul. L. Petrażyckiego 106, 30-399 Kraków. 

Dane osobowe określone w punkcie 3 Regulaminu zbierane są w celu przeprowadzenia 

konkursu i nie będą udostępniane innym podmiotom. Podanie danych osobowych jest 

dobrowolne, jednak odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości wzięcia 

udziału w Konkursie. 

Szczegółowe informacje o konkursie pod numerem telefonu: 604 705 942 

 

 

https://perfectus.edu.pl/
https://pedagogika-specjalna.edu.pl/

