
 
 

KONKURS PLASTYCZNY – ogłoszenie i zasady 
Młodzieżowe Obserwatorium Astronomiczne w Niepołomicach ogłasza V gminny konkurs plastyczny „SPOJRZENIE NA 

NIEBO 2018” dla uczniów szkół podstawowych i placówek wychowania pozaszkolnego 
z terenu GMINY NIEPOŁOMICE 

 
 

1. Cele konkursu: 
- wzbudzenie u dzieci zainteresowania astronomią; 
- rozwijanie wyobraźni i wrażliwości estetycznej; 
- prezentacja dziecięcej twórczości plastycznej. 
 
2. Organizator konkursu i patronat: 
Młodzieżowe Obserwatorium Astronomiczne w Niepołomicach (MOA). Konkurs został objęty patronatem Burmistrza Miasta 
i Gminy Niepołomice. 
 
3. Tematyka prac:  
w konkursie mogą uczestniczyć prace, których tematyka związana jest z astronomią i astronautyką – zarówno z obiektami 
astronomicznymi położonymi we Wszechświecie oraz zjawiskami występującymi na sferze niebieskiej jak i działalnością 
człowieka w przestrzeni kosmicznej. 
 
4. Kategorie wiekowe Uczestników konkursu:  
uczestnikami konkursu mogą być dzieci z klas I – III (Kategoria I) oraz IV – VII (Kategoria II) szkoły podstawowej i w tych 
dwóch kategoriach wiekowych będą przyznawane nagrody.  
 
6. Technika i format przyjmowanych prac: 
praca plastyczna w formacie A3 w technice płaskiej - malarstwo, rysunek, grafika, kolaż - z dowolnych materiałów. Wszystkie 
prace należy wykonać w sposób trwały. Prace należy odpowiednio zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 
 
7. Do każdej pracy powinna być dołączona czytelnie wypełniona KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA (załącznik do 
ogłoszenia). 
 
8. Prace zbiorowe nie będą uwzględniane.  
Z każdej placówki może zostać przesłanych maksymalnie 5 najlepszych prac z danej kategorii wiekowej. 
 
8. Prace prosimy przesłać na adres : 

Młodzieżowe Obserwatorium Astronomiczne 
ul. Mikołaja Kopernika 2, 32-005 Niepołomice 

z dopiskiem: „Spojrzenie na niebo 2018” 
 
9. Terminy: 
- składania prac: 28 maja 2018 roku [decyduje data stempla pocztowego] 
- nadesłane prace zostaną ocenione na posiedzeniu Komisji konkursowej w dniu 6 czerwca 2018 roku 
- uroczyste rozdanie nagród i wernisaż wystawy nagrodzonych prac: 11 czerwca 2018 roku, godz. 10:00 
w Młodzieżowym Obserwatorium Astronomicznym w Niepołomicach przy ulicy Mikołaja Kopernika 2. 
 
10. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej MOA. Osoby nagrodzone zostaną o tym powiadomione - 
za pośrednictwem Opiekunów prac - telefonicznie lub pocztą elektroniczną. Dodatkowe informacje na temat konkursu uzyskać 
można w: MOA Niepołomice, ul. M. Kopernika 2, tel./fax. (12) 2811-561, e-mail: moa@moa.edu.pl lub na stronie 
internetowej moa.edu.pl. 
Prace nadesłane na konkurs przechodzą na własność organizatora konkursu, ale mogą być zwracane na życzenie uczestników. 
 
11. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją zasad konkursu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych 
osobowych uczestnika przez Organizatorów dla celów organizacyjnych i promocyjnych Konkursu zgodnie z ustawą z dnia 
29.08.1997r. o ochronie danych osobowych. /Dz.U.Nr.101 z 2002r.,poz.926 z póź. zm./. Podanie danych w Karcie Zgłoszenia 
Uczestnika nie jest obowiązkowe, ale niezbędne do udziału Uczestnika w konkursie. 


