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REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO „KARTKA URODZINOWA DLA MIKOŁAJA KOPERNIKA” 

1. ORGANIZATORZY: 

Muzeum Przyrody i Techniki im. Jana Pazdura w Starachowicach : SOWA – Strefa Odkrywania Wyobraźni i 

Aktywności w Starachowicach, ul. Wielkopiecowa 1 oraz Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. 

2. CELE KONKURSU: 

 Przybliżenie sylwetki Mikołaja Kopernika w 550. Rocznicę jego urodzin poprzez przygotowanie pracy 

plastycznej poświęconej wielkiemu astronomowi. 

 Zachęcenie do zdobywania wiedzy poprzez zabawę. 

 Rozwijanie zainteresowań plastycznych, kreatywności i wyobraźni. 

3. Dla kogo jest konkurs? 

 Konkurs skierowany jest do dzieci w wieku 6-12 lat i ich rodziców. 

 Prace można wykonywać w duetach (dziecko, rodzic) 

4. Na czym polega wyzwanie? 

 Należy zaprojektować kartkę urodzinową dla Mikołaja Kopernika. 

 Praca przekazana na konkurs powinna być wykonana starannie, maksymalny format A3. Technika 

dowolna, płaska lub przestrzenna. 

 Praca na odwrocie musi być opatrzona metryczką zawierającą imiona i nazwiska wykonawców. 

5. Gdzie i do kiedy dostarczyć prace konkursową? 

 Osobiście, na własny koszt do recepcji Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach ul. Piłsudskiego 

95 w dniach i godzinach otwarcia. 

 Na prace czekamy do 20.02.2023 r.  

 Dostarczone na konkurs prace stają się własnością Organizatora. 

6. Ocena konkursowa 

Prace konkursowe będą oceniane wg następujących kryteriów: pomysłowość, zgodność z tematem 

przewodnim, oryginalność, technika wykonania, różnorodność wykorzystania środków plastycznych, staranność 

i estetyka.  
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 Jeden uczestnik konkursu może wygrać łącznie nie więcej niż 2 vouchery, 

  

 Voucher z wydrukowanym unikalnym kodem można wymienić na bilet wstępu dla jednej osoby na 
wystawy Centrum Nauki Kopernik lub do Planetarium w Centrum Nauki Kopernik,  

 

 Voucher jest ważny w terminie od 1 lutego 2023 do 31 maja 2023 r. Aby skorzystać z Vouchera, należy 
go wymienić na bilet wstępu do Centrum Nauki Kopernik lub do Planetarium Centrum Nauki Kopernik 
(najlepiej zrobić to z wyprzedzeniem, poprzez stronę bilety.kopernik.org.pl), zgodnie z zasadami 
wymiany vouchera, określonymi w § 7 Regulaminu Zwiedzania Centrum Nauki Kopernik, dostępnego 
na stronie www.kopernik.org.pl. Warunkiem wymiany vouchera jest dostępność wolnych miejsc, 
dlatego polecaną formą wymiany jest wymiana online poprzez stronę bilety.kopernik.org.pl.  

 

 Voucher nie jest imienny, nie jest przypisany do konkretnej daty i godziny. Po wymianie na bilet 
wstępu upoważnia do jednorazowego wejścia na wystawy w Centrum Nauki Kopernik lub na pokaz w 
Planetarium w Centrum Nauki Kopernik.  

 

 Voucher nie podlega wymianie na gotówkę. Nie można przedłużyć terminu ważności Vouchera – 
niewykorzystany w terminie przepada.  

 


