
WOJEWÓDZKI  KONKURS FORM MODELARSKICH  

„LATARNIE MORSKIE BAŁTYCKIEGO WYBRZEŻA” 

 PATRONAT  HONOROWY  WICEPREZYDENTA MIASTA GDYNI 

BARTOSZA BARTOSZEWICZA 

  

  Historia latarni morskich nad Bałtykiem sięga już X wieku. Ich światełko przez lata napełniało 

nadzieją i radością serca żeglarzy, marynarzy i morskich rozbitków. Zwiastowało to bowiem zbliżający 

się ląd, chroniło przed niebezpieczeństwem, wskazywało drogę. Całe bogactwo i różnorodności latarni do 

dziś można podziwiać wzdłuż linii polskiego wybrzeża Bałtyku. Wpisały się one już na stałe w nasz 

nadmorski krajobraz. I choć są obecne prawie nieużywane, nadal cieszą swoją obecnością i zachwycają 

pięknem.   

Organizatorzy Konkursu zachęcają Dzieci, Młodzież i ich Rodziny do wspólnego zwiedzania 

niezwykle inspirujących morskich latarni, zdobiących linię brzegową Bałtyku i wzięcia udziału w 

konkursie „Latarnie Morskie Bałtyckiego Wybrzeża”. Żywimy nadzieję, że praca nad latarniami 

dostarczy nie tylko wielu wrażeń estetycznych, ale także napełni wszystkich Uczestników radością, 

niczym niegdyś widok światełka ukazujący się w oddali „wilkom morskim”.  

   

REGULAMIN KONKURSU 

 

                                                            ORGANIZATORZY: 

                                 Szkoła Podstawowa nr 39 w Gdyni   

                                 im. kpt. ż. w. Kazimierza Jurkiewicza 

        
      

WSPÓŁORGANIZATORZY: 
 

Urząd Miasta Gdyni 

Uniwersytet Morski w Gdyni 

Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. 

Liga Morska i Rzeczna 

Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku 

Pomorski Związek Żeglarski 

Gdyński Oddział Stowarzyszenia Miłośników Latarni Morskich 

                 

       

 

 



  CELE KONKURSU: 

1. Integracja rodzin województwa pomorskiego poprzez twórcze działania z dziećmi i młodzieżą. 

2. Zainteresowanie społeczności województwa pomorskiego historią bałtyckich latarni morskich.  

3. Propagowanie kultury plastycznej i technicznej poprzez twórcze działania Dzieci, Młodzieży i ich 

Rodzin. 

4. Rozwijanie wrażliwości estetycznej i wyobraźni plastycznej środowiska lokalnego. 

 

WARUNKI UCZESTNICTWA: 

1. Konkurs przeznaczony jest dla rodzin województwa pomorskiego; 

- pracę wykonuje jedno dziecko wraz z rodziną, 

- każda rodzina może wykonać jedną pracę. 

      2.   Prace będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych: 

 I kategoria wiekowa: przedszkola 

 II kategoria wiekowa: uczniowie klas I – III 

 III kategoria wiekowa: uczniowie klas IV - gimnazjum 

2. Technika prac plastyczno-technicznych: modelarstwo  

3. Format prac: minimalna wysokość formy 30 cm, maksymalna 70 cm. 

4. Prace należy opisać na odwrocie według wzoru:  

- imiona i nazwiska uczestników; 

- dokładny adres zamieszkania (miasto, ulica, numer budynku, numer mieszkania, kod 

pocztowy, telefon, e-mail ); 

- nazwa szkoły lub placówki, do której uczęszcza dziecko (telefon, e-mail). 

 

5. Do przesyłki należy dołączyć kartę zgłoszenia ( załącznik nr 1) 

 
6. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny. 

7. Prace należy przesyłać w opakowaniu zapewniającym bezpieczne dotarcie przesyłki. 
8. Prace nagrodzone i wyróżnione w konkursie przechodzą na własność Organizatorów. 

9. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego eksponowania prac. 

10. Nadesłanie prac na Konkurs jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu przez 

Uczestników oraz wyrażeniem  zgody na publikację danych osobowych.    
 

     TERMIN NADSYŁANIA PRAC: 

     Prace wykonane zgodnie z regulaminem należy nadsyłać do dnia 10.05.2019 r.  na adres:  

 

Szkoła Podstawowa nr 39 

im. kpt. ż. w. Kazimierza Jurkiewicza 

     ul. Adm. J. Unruga 88 

 81-153  Gdynia 

 
      NAGRODY: 

1. Laureaci, za pośrednictwem drogi e-mailowej lub listownie, zostaną powiadomieni  

o wynikach Konkursu, terminie i miejscu wręczenia nagród oraz otwarcia  wystawy. 

2. Wszyscy laureaci otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy. 

 

        

  

    

 



  INFORMACJE KOŃCOWE: 

1. W skład Komisji Konkursowej wchodzą artyści, plastycy oraz przedstawiciele 

Współorganizatorów. 

2. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu zastrzeżona jest dla Organizatorów Konkursu 

oraz Komisji Konkursowej. 

3. We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmują 

Organizatorzy Konkursu. 

4. W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Organizatorami: tel. (58) 625 09 71 lub 

e- mail: sekretariat@sp39.edu.gdynia.pl ( z dopiskiem Konkurs Latarnie 2019) 

 

 

 

                                            

KOMISARZ KONKURSU 

Dyrektor Szkoły 

   

                  Sabina Dawidowska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:sekretariat@sp39.edu.gdynia.pl


KARTA ZGŁOSZENIA 

DO WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU FORM MODELARSKICH 

„LATARNIE MORSKIE BAŁTYCKIEGO WYBRZEŻA” 

 
Imiona i nazwiska 

uczestników 

Klasa/ wiek 

(osób nieletnich) 

Stopień  

pokrewieństwa 

   

 TABELĘ NALEŻY WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI 

 

 

Adres zamieszkania 

(ulica, numer budynku i mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, numer telefonu, e-mail) 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………….. 

 
Nazwa szkoły lub placówki, do której uczęszcza dziecko, numer telefonu, e-mail 

………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych niezbędne do umożliwienia udziału w konkursie. 

Niniejszym wyrażamy/nie wyrażamy zgodę/y na umieszczenie danych osobowych w bazie danych 

Szkoły Podstawowej im. kpt ż.w. Kazimierza Jurkiewicza w Gdyni, która będzie ich administratorem. 

Rodzic/ Opiekun prawny oświadcza, że podaje dane osobowe dobrowolnie. 

 

 

        Podpisy uczestników konkursu 

       …………………………………………… 

       …………………………………………… 

       …………………………………………… 

       …………………………………………… 

       …………………………………………… 

       …………………………………………… 

 


