
REGULAMIN KONKURSU – MOJA KLASA LECI NA KSIĘŻYC 

Organizator: Centrum Nauki Keplera – Planetarium Wenus 

Uczestnicy: dzieci i młodzież w wieku od 6 do 13lat –uczniowie szkół podstawowych 

oraz członkowie kół naukowych oraz kół zainteresowań, m.in. astronomicznych oraz 

plastycznych z terenu miasta Zielona Góra. 

Temat konkursu : MOJA KLASA LECI NA KSIĘŻYC 

50 lat temu, 20 lipca 1969 roku, po raz pierwszy człowiek postawił stopę na księżycu. 

Od tego czasu postęp technologii nabiera coraz większego rozpędu, a do kolejnej 

naszej wizyty na srebnym globie brakuje nam już naprawdę niewiele. Na księżyc może 

wybrać się każdy z nas. I chodź na razie może się to zadziać tylko w naszej wyobraźni, 

od marzeń do realizacji dzieli nas jedynie pokonywanie kolejnych, wyznaczanych sobie 

celów.  

Konkurs polega na wykonaniu, w ramach lekcji plastyki lub lekcji wychowawczej, 

konstrukcji przedstawiającej rakietę lub inny pojazd, którym, z pomocą naszej 

wyobraźni, możemy udać się na księżyc. Materiał z jakiego wykonane mają być pracę 

jest dowolny, chociaż nie ukrywamy, że dodatkowym atutem będzie wykorzystanie 

starych kartonów czy butelek plastikowych, czyli tzw. recykling. Każdy pojazd musi 

mieć również swoją nazwę i cel misji na księżyc.  

Kosmos nie ma granic, podobnie jak ludzka wyobraźnia, a przede wszystkim ta 

dziecięca. Liczymy na to, że to właśnie ona weźmie górę podczas przygotowywania 

konkursowych prac. 

Cel: rozwijanie kreatywności, percepcji manualnej i wzrokowej, wyobraźni. 

Regulamin: 

1. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych oraz kół naukowych oraz 

kół zainteresowań, m.in. astronomicznych oraz plastycznych. 

2. Komisja konkursu składająca się z artystów i instruktorów plastycznych oraz 

głównych specjalistów w dziedzinie astronomii, powołana przez Organizatora oceni 

wszystkie prace, przyznając nagrody i wyróżnienia oraz zakwalifikuje prace do 

wystawy pokonkursowej według grup wiekowych: 



A. uczniowie klas I-III 

B. uczniowie klas IV-VI 

C. uczniowie klasy VII – VIII  

 

3. Praca powinna być stabilną konstrukcja przestrzenna, prezentująca się z każdej 

możliwej strony (wolnostojąca). Może zawierać ona elementy dodatkowe, również 

wolnostojące, prezentujące się jako spójna całość. 

4. Uczestnicy konkursu mogą złożyć tylko jedną pracę. 

5. Do pracy należy trwale dołączyć Kartę Zgłoszenia. 

6. Termin składania prac do 5 kwietnia 2019 roku. 

7. Przy ocenie prac będą brane pod uwagę: oryginalność, pomysłowość, kreatywność, 

estetyka wykonania pracy, skala trudności, samodzielność, wykorzystanie materiałów 

z recyklingu 

8. Finał konkursu odbędzie się 12 kwietnia 2019 roku o godzinie 12.00 w Centrum 

Nauki Keplera – Planetarium Wenus w Zielonej Górze. 

9. Wszystkie prace złożone do konkursu pozostaną własnością Organizatora 

konkursu. 

Organizator nie zwraca nadesłanych prac. 

10. Bliższych informacji udzielają: Marta Blonkowska. 

 (tel.507100809; e-mail. M.blonkowska@centrumnaukikeplera.pl) 

11. Regulamin i Karta Zgłoszenia do pobrania na stronie www.planetariumwenus.pl 

 

Poprzez wysłanie pracy na Konkurs, nieodpłatnie przenoszę na organizatora prawo 

do wykorzystania mojej pracy w publikacjach oraz innych mediach, o których 

zadecyduje organizator. 


