
„Nic piękniejszego nad niebo,  
które przecież ogarnia wszystko, co piękne.“ 

Mikołaj Kopernik 
 

 

Powiatowy Konkurs Interdyscyplinarny dla 

Uczniów Klas VII i VIII Szkół Podstawowych  
„Spójrz w niebo” 

 

 
 

REGULAMIN I EDYCJI KONKURSU   
rok szkolny 2022/2023 

 

19 lutego 2023 roku  mija 550. rocznica urodzin Mikołaja Kopernika. Organizując 

niniejszy konkurs, pragniemy zachęcić uczniów klas VII i VIII do rozwijania pasji 

i zainteresowania naukami przyrodniczymi. 

 

1. Organizatorzy 

- Szkoła Podstawowa nr 16 im. Mikołaja Kopernika w Płocku; ul. Piasta Kołodzieja 

7, 09-400 Płock; tel. 24 364 31 21, mail: sekretariat@sp16plock.edu.pl 

- Książnica Płocka im. Władysława Broniewskiego; ul. Kościuszki 6, 09-402 Płock; 

tel. 24 268 00 16; mail: bibl@ksiaznicaplocka.pl 

2. Patronat honorowy 

Konkurs objęty patronatem honorowym Prezydenta Miasta Płocka – Pana Andrzeja 

Nowakowskiego. 

3. Adresaci 

Konkurs adresowany do uczniów kl. VII i VIII szkół podstawowych Płocka i powiatu 

płockiego.  

4. Cele konkursu 

a) rozwijanie zainteresowań z zakresu astrofizyki; 

b) zaangażowanie uczniów w wyszukiwanie informacji o życiu i odkryciach 

Mikołaja Kopernika; 

mailto:sekretariat@sp16plock.edu.pl
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c) kreatywne wykorzystanie nabytej wiedzy; 

d) rozwijanie umiejętności korzystania z narzędzi IT, wykonywania zdjęć przy 

użyciu dostępnego sprzętu fotograficznego, nagrywania przygotowanych 

scenek. 

5. Zakres konkursu 

a) życie Mikołaja Kopernika; 

b) astronomiczne osiągnięcia naukowca i jego wpływ na rozwój astrofizyki; 

c) wiedza o układzie słonecznym. 

6. Zasady uczestnictwa i kryteria kwalifikowania do poszczególnych etapów, 

punktacja 

Udział w konkursie jest bezpłatny. Regulamin konkursu udostępniony jest na 

stronie: 

https://sp16plock.edu.pl/pl/konkursy-dla-uczniow 

Konkurs składa się z dwóch etapów: szkolnego i powiatowego. 

1) Etap szkolny 

Etap szkolny konkursu polega na przystąpieniu zainteresowanych uczniów klas VII i 

VIII szkół podstawowych z terenu Płocka i powiatu płockiego do testu wiedzy 

o Mikołaju Koperniku, który dostarcza organizator konkursu wraz z niniejszym 

regulaminem. Etap szkolny należy przeprowadzić  nie później niż 12 stycznia 2023 

r. Uczniowie, którzy uzyskają najlepszy wynik w szkole, jednak nie niższy niż 80% 

poprawnych odpowiedzi, zostają zgłoszeni do II etapu konkursu jako członkowie 

jednej lub maksymalnie dwóch  trzyosobowych drużyn wraz z opiekunem/ 

opiekunami. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo wglądu do prac 

konkursowych z I etapu. Etap szkolny odbywa się w szkole, do której uczęszcza 

uczeń. 

2) Etap powiatowy 

Etap powiatowy konkursu składa się z trzech części: 

Części 

konkursu 

Zadanie 

do wykonania 

Punktacja i uwagi Termin i miejsce 

Część I Wykonanie 3 

zdjęć nieba 

w formacie A4 

w dowolnej 

porze doby wg 

inwencji 

własnej 

członków 

drużyny. 

W I części konkursu za wykonane 

zdjęcia można uzyskać 

maksymalnie 20 punktów. Zdjęcia 

o innych wymiarach nie będą 

oceniane. Zdjęcia nie mogą 

naruszać niczyich praw 

autorskich. 

Jury w celu oceny zdjęć 

wykorzysta następujące kryteria:  

a) pod względem formalnym: 

- zgodność z tematem konkursu 

(za to kryterium można uzyskać 

od 0 do 1 pkt łącznie za 

wszystkie 3 zdjęcia), 

- zachowanie formatu A4 (za to 

kryterium można uzyskać od 0 

do 1 pkt łącznie za wszystkie 3 

zdjęcia); 

b) pod względem artystycznym: 

- kreatywność, oryginalność 

Zdjęcie należy 

dostarczyć do 

Książnicy Płockiej 

nie później niż 10 

marca 2023 r. 

O liczbie punktów 

przyznanych w tej 

części konkursu 

organizatorzy 

poinformują 31 

marca 2023 r. 

podczas części III 

etapu 

powiatowego 

konkursu - quizu 

wiedzy. 

https://sp16plock.edu.pl/pl/konkursy-dla-uczniow


w ujęciu tematu (za to kryterium 

można uzyskać od 0 do 6 pkt 

łącznie za wszystkie 3 zdjęcia), 

- zastosowane techniki 

fotografowania (za to kryterium 

można uzyskać od 0 do 6 pkt 

łącznie za wszystkie 3 zdjęcia), 

- walory estetyczne (za to 

kryterium można uzyskać od 0 do 

6 pkt łącznie za wszystkie 3 

zdjęcia). 

Część II Nagranie 

scenki 

na temat: 

Uruchomcie 

wyobraźnię. 

Niemożliwe 

stało się 

możliwe i oto 

spotkaliście 

się z 

Mikołajem 

Kopernikiem. 

Jak ono 

przebiega? 

Gdzie? I co  

ważnego macie 

do 

powiedzenia 

wybitnemu 

naukowcowi?  

Czas nagrania 

powinien 

mieścić się w 

następujących 

ramach 

czasowych: od 

3 do 5 minut. 

W II części konkursu drużyna 

może uzyskać maksymalnie 20 

punktów. Jury oceni:  

- zgodność nagranej scenki z 

tematyką konkursu (za to 

kryterium można uzyskać od 0 do 

1 pkt) 

- dostosowanie tekstu do wieku 

uczniów (za to kryterium można 

uzyskać od 0 do 1 pkt), 

-kreatywność realizacji (za to 

kryterium można uzyskać od 0 do 

6 pkt), 

-umiejętności aktorskie uczniów 

(za to kryterium można uzyskać 

od 0 do 6 pkt), 

- jakość techniczna nagrania, w 

tym montaż, jakość dźwięku i 

obrazu (za to kryterium można 

uzyskać od 0 do 5 pkt), 

- zgodność czasu nagrania z 

wymogami niniejszego 

regulaminu (za to kryterium 

można uzyskać od 0 do 1 pkt). 

 

Nagranie scenki 

na płycie DVD lub 

pendrive w 

formacie zgodnym 

z odtwarzaniem w 

Windows Media 

Player należy 

dostarczyć do 

Książnicy Płockiej 

nie później niż 10 

marca 2023 r. O 

liczbie punktów 

przyznanych w tej 

części konkursu 

organizatorzy 

poinformują 28 

lutego 2023 r. 

podczas części III 

etapu 

powiatowego 

konkursu - quizu 

wiedzy. 

Część III quiz wiedzy 

zgodny 

z zakresem 

podanym 

w punkcie 5. 

regulaminu. 

W III części konkursu drużyna 

może uzyskać maksymalnie 20 

punktów. Każda drużyna losuje 

10 pytań. Za poszczególne pytania 

można otrzymać od 0 do 2 pkt.  

31 marca 2023 

r. godz. 10.00 

Książnica Płocka, 

udział drużyn 

w quizie wiedzy 

o Mikołaju 

Koperniku 

i układzie 

słonecznym. 

Szkolna reprezentacja uczestniczy we wszystkich trzech częściach II etapu konkursu.  



Punkty z poszczególnych części II etapu konkursu są sumowane i decydują 

o przyznaniu kolejnych miejsc. Miejsca zwycięskie to miejsce I, miejsce II i miejsce III. 

Za zajęcie miejsc zwycięskich zostają przyznane  nagrody rzeczowe.  

7. Zgłoszenia do konkursu 

Zgłoszenia do konkursu wraz z oświadczeniami rodziców uczniów niepełnoletnich 

należy nadsyłać do 13 stycznia 2023 r. (decyduje data stempla pocztowego) 

z dopiskiem „Konkurs: Spójrz w niebo” na adres: 

Książnica Płocka 

ul. Kościuszki 6 

09-402 Płock 

8. Nagrody 

Dla uczestników etapu powiatowego konkursu przewidziano pamiątkowe dyplomy, 

dla osób, które zajmą miejsca zwycięskie nagrody i dyplomy zawierające niezbędne 

dane ucznia, zasięg konkursu, zdobyte miejsce I, II lub III, dane organizatorów. 

Nagrody zostały ufundowane przez Urząd Miasta Płocka, Radę Mieszkańców Osiedla 

Tysiąclecia, Książnicę Płocką i Szkołę Podstawową nr 16 im. Mikołaja Kopernika 

w Płocku. 

9. Miejsce publikowania wyników konkursu 

Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronach internetowych organizatorów: 

- https://ksiaznicaplocka.pl/aktualnosci/ 

- https://sp16plock.edu.pl/pl/aktualnosci 

10. Wykaz literatury i innych źródeł 

- Szostakowski Stanisław, O Mikołaju Koperniku, wyd. PZWS; 

- Sikorski Jerzy, Prywatne życie Mikołaja Kopernika, wyd. Prószyński i S-ka; 

- rozdział II. Życie Mikołaja Kopernika w: Przypkowski Tadeusz, Dzieje myśli 

Kopernikowskiej, wyd. Ministerstwa Obrony Narodowej; 

- audycja radiowa Mikołaj Kopernik, najbardziej znany polski astronom (Jedynka/ 

Eureka) dostępna pod adresem https://jedynka.polskieradio.pl/artykul/2456299 

- nagranie TVP3 Bydgoszcz i artykuł pod adresem 

https://bydgoszcz.tvp.pl/46726217/urodziny-mikolaja-kopernika 
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KARTA ZGŁOSZENIA DO UDZIAŁU W KONKURSIE  

POWIATOWYM KONKURSIE INTERDYSCYPLINARNYM DLA UCZNIÓW KLAS VII i VIII 

SZKÓŁ PODSTAWOWYCH „SPÓJRZ W NIEBO”  

1. Nazwa lub czytelna pieczątka szkoły (w przypadku zespołu szkół prosimy 

o podanie nazwy szkoły wchodzącej w skład zespołu): 

 

 

…………………………………………………………………………………………... 

 

2. Dane osobowe uczestników konkursu: 

 

Lp. Imię/ Imiona Nazwisko 

1.   

2.   

3.   

 

3. Imię i nazwisko opiekuna uczniów: 

………………………………………………………………………………………….. 

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez organizatorów 

Konkursu w celach promocyjnych Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 

r. o ochronie danych osobowych. 

 

..………………………………………………… 

Data i podpis nauczyciela opiekuna 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

PISEMNE OŚWIADCZENIE RODZICA 

Proszę wstawić znak „X” 

  Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka …………………….. (imię/ imiona i 

nazwisko dziecka) w Powiatowym Konkursie Interdyscyplinarnym dla Uczniów Klas 

VII i VIII  Szkół Podstawowych „Spójrz w niebo” organizowanym przez Szkołę 

Podstawową nr 16 im. Mikołaja Kopernika w Płocku przy ul. Piasta Kołodzieja 7 oraz 

Książnicę Płocką im. Władysława Broniewskiego w Płocku przy ul. Kościuszki 6 oraz 

w dniu 28 lutego 2023 r. 

  Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem konkursu i akceptuję go.  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich i mojego dziecka w celu 

wzięcia udziału w konkursie powiatowym dla uczniów klas VII i VIII  szkół 

podstawowych „Spójrz w niebo” - rok szkolny 2022/2023. Jestem świadomy/a, że 

zgoda jest dobrowolna i że mogę ją wycofać w dowolnym czasie, co będzie skutkowało 

niemożliwością przystąpienia mojego dziecka do udziału w konkursie lub jej 

oceniania przez organizatora.  

  Wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku mojego dziecka zarejestrowanego 

podczas brania udziału w konkursie (w formie filmu i zdjęcia) na stronie internetowej, 

portalu Facebook do celów promocyjnych. Zgoda ma charakter nieodpłatny 

i obowiązuje do czasu jej wycofania. 

  Wyrażam zgodę na publikację zdjęć i nagrania mojego dziecka, będących 

zadaniami konkursowymi, wraz z oznaczeniem Jego imienia i nazwiska oraz 

klasy/nazwy szkoły.  

 

 …….......................................................  

Podpis rodzica lub opiekuna prawnego  

Klauzula informacyjna 

1. Administratorem danych jest Szkoła Podstawowa nr 16 im. Mikołaja Kopernika w Płocku przy 

ul. Piasta Kołodzieja 7 oraz Książnica Płocka im. Władysława Broniewskiego w Płocku przy  

ul. Kościuszki 6.     

2. Dane przetwarzane są w celu wzięcia udziału w konkursie powiatowym dla uczniów klas VII i 

VIII  szkół podstawowych „Spójrz w niebo” - rok szkolny 2022/2023  zgodnie z udzieloną przez 

Państwa zgodą oraz regulaminem. W zakresie wykorzystania wizerunku dane przetwarzane są 

na podstawie zgody rodzica/opiekuna prawnego, do celów promocyjnych.  

3. Podstawą prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 81 ustawy z 

dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych – w zakresie wykorzystanie 

wizerunku.  

4. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolna. Można ją wycofać w każdym 

momencie, co skutkować będzie niemożliwością wzięcia udziału przez Pana/Pani dziecko 

udziału w konkursie. Udzielenie zgody na wykorzystanie wizerunku Pana/Pani dziecka ma 

charakter dobrowolny. Brak takiej zgody będzie skutkował niemożliwością wykorzystania 

wizerunku Pana/Pani dziecka do celu wskazanego w punkcie 2.  

5. Odbiorcami danych będą podmioty do tego uprawnione oraz podmioty, którym placówka 

powierza dane na bazie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych. 

6. Dane będą przetwarzane przez czas trwania konkursu. W zakresie wykorzystania wizerunku 

dane mogą być przetwarzane do czasu wycofania zgody, którego można dokonać na pisemny 

wniosek złożony do Administratora danych.  

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych dziecka i powiązanych z nimi danych 
rodzica oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do 
przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 
zgody przed jej cofnięciem. 

8. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.  
9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony danych 

Osobowych.  


