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Fundacja Działań Twórczych 

„Pole Inspiracji” 



I Edycji Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego 

„PROJEKT PIERNIK” 

Tematem pierwszej edycji jest: „Kosmiczny Toruń” 

Konkurs obejmuje szkoły z województwa Kujawsko-Pomorskiego 

„Kosmiczny Toruń” – zadaniem uczestnika konkursu jest zaprojektowanie piernika (formy 

piernikowej), który powinien zawierać elementy tradycyjnej gotyckiej architektury oraz nawiązywać 

do kosmosu, składać się z prostych znaków ciekawych form plastycznych i  przemyślanej  kompozycji. 

( projektując piernik trzeba pamiętać aby elementy były na tyle duże aby można było na podstawie 

projektu wykonać formę piernikową) 

Cele konkursu: 

- upowszechnianie inicjatyw twórczych i artystycznych  

- pogłębianie wiedzy na temat architektury Torunia oraz jego kultury. 

- zachęcenie uczniów do czynnego zainteresowania tematyką i tradycją pierników Toruńskich  

- rozwijanie tradycji wypieku pieników poprzez współczesne działania.  

- rozwijanie i pobudzanie wyobraźni twórczej  

- stworzenie możliwości prezentacji i uzdolnień dzieci  

 

-Konkurs przeznaczony dla dzieci z klas z województwa kujawsko-pomorskiego. 

• podstawowych klas I-III 

• podstawowych klas IV-VIII 

• szkół ponadpodstawowych 

 

-Technika wykonania projektu to rysunek odręczny w kolorze lub czarno biały, (kredki, cienkopis, 

pisak, tusz, pro markery) w formacie A4 . 

-Termin nadsyłania prac do 31.03.2021. na adres: SP 15 w Toruniu, ul. Ignacego Paderewskiego 5/11, 

87-100 Toruń. 

- Ogłoszenie wyników nastąpi  9.04.2021, laureaci zostaną poinformowani droga mailową oraz 

telefoniczną. 

- Planowany wernisaż 05.2021 oraz wręczenie nagród. 

- Prace powinny być opisane czytelnie (drukiem) na odwrocie: imię i nazwisko oraz wiek autora pracy, 

imię i nazwisko nauczyciela lub opiekuna artystycznego, adres pocztowy, email i numer telefonu 

szkoły lub placówki oświatowej oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu 

dla potrzeb promocyjnych podpisana przez rodzica (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych 

z dn. 29. 08. 1997 rok Dz. U. Nr 133 poz. 833 z póź. zm.) – tekst oświadczenia w załączeniu 

- Prace zgłoszone do konkursu zostają własnością organizatora. 

-Prace wykonujemy indywidualnie i samodzielnie. 

 

Podczas oceny prac będą brane pod uwagę następujące kryteria : 



- oryginalność projektu, kreatywność. 

- zgodność z tematem 

- estetyka pracy 

 

Prace będą rozpatrywane w czterech kategoriach 

I- klasy I-III 

II- klasy od IV - VI 

II- klasy od VII -VIII 

III- szkoły ponadpodstawowe 

Nagrody: 

 

Pierwsze miejsce  

Nagroda w postaci stworzenia drewnianej formy piernikowej wedle projektu  prze Toruńskiego artystę 

Roberta Tomczyka ufundowana przez Radę Rodziców SP 15 w Toruniu, oraz wypiek piernika w 

formie. Nagrody rzeczowe od Prezydenta Miasta Torunia. Nagroda ufundowana przez Żywe Muzeum 

Piernika w Toruniu w postaci warsztatów w Żywym Muzeum Piernika dla całej rodziny oraz słodka 

niespodzianka . 

Drugie miejsce 

Nagroda w postaci stworzenia drewnianej formy piernikowej wedle projektu  prze Toruńskiego artystę 

Roberta Tomczyka ufundowana przez Radę Rodziców SP 15 w Toruniu, oraz wypiek piernika w 

formie. Nagrody rzeczowe od Prezydenta Miasta Torunia 

Trzecie miejsce 

Nagroda w postaci stworzenia drewnianej formy piernikowej wedle projektu  prze Toruńskiego artystę 

Roberta Tomczyka ufundowana przez Radę Rodziców SP 15 w Toruniu, oraz wypiek piernika w 

formie. Nagrody rzeczowe od Prezydenta Miasta Torunia 

 

Oprócz prac nagrodzonych komisja wyłoni jedna pracę z każdej szkoły, która będzie wyeksponowana 

na wystawie „Projekt Piernik”. 

 

Osoba do kontaktu: 

koordynator konkursu Ewa Fiałkowska  

ewafialkowska3@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 ZGODA RODZICÓW / OPIEKUNÓW PRAWNYCH NA UCZESTNICTWO DZIECKA W 

KONKURSIE 

„Projekt Piernik” 

Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka 

……………………………….…………………………………… (imię i nazwisko dziecka) 

 w konkursie PROJEKT PERNIK organizowanym przez Szkołę Podstawową nr 15 w Toruniu  

Oświadczam, że zostałam/łem poinformowana/y, iż podanie danych jest dobrowolne i przysługuje mi 

prawo dostępu do treści danych, ich poprawienia oraz żądania ich usunięcia jak również wycofania 

powyższej zgody. 

 

 ……………………………………………………………….… 

(data i czytelny podpis rodziców/opiekunów prawnych) 

 

 

 

 

 

 

ZGODA RODZICÓW / OPIEKUNÓW PRAWNYCH NA UCZESTNICTWO DZIECKA W 

KONKURSIE 

„Projekt Piernik” 

Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka 

……………………………….…………………………………… (imię i nazwisko dziecka) 

 w konkursie PROJEKT PERNIK organizowanym przez Szkołę Podstawową nr 15 w Toruniu  

Oświadczam, że zostałam/łem poinformowana/y, iż podanie danych jest dobrowolne i przysługuje mi 

prawo dostępu do treści danych, ich poprawienia oraz żądania ich usunięcia jak również wycofania 

powyższej zgody. 

 

 ……………………………………………………………….… 

(data i czytelny podpis rodziców/opiekunów prawnych) 

 


