
Regulamin III Wojewódzkiego Konkursu 

Plastyczno-Literackiego 

„Warto uczyć się języków obcych” 

 

I. Postanowienia ogólne 

1. Regulamin określa zasady organizacji i przeprowadzenia konkursu „Warto uczyć się języków 

obcych”. 

2. Organizatorem jest Szkoła Podstawowa im. Mieczysława Romanowskiego w Józefowie we 

współpracy ze Szkołą Językową LIDER w Biłgoraju. 

3. Koordynatorami konkursu są nauczyciele języków obcych p. Justyna Rezler, p. Marta 

Korzeniowska i p. Krzysztof Nowicki  oraz przedstawiciel Szkoły Językowej LIDER                 

p. Monika Zaśko. 

4. Uczestnikami w konkursie mogą być uczniowie klas I-VIII, którzy oceniani będą w 3 

kategoriach wiekowych: klasy 1-3, 4-6 i 7-8. 

5. Udział w konkursie jest jednocześnie zgodą na warunki regulaminu oraz na przetwarzanie 

danych osobowych i wykorzystanie prac na potrzeby organizacji i promocji konkursu. 

 

II. Cele konkursu 

1. Przedstawienie motywacji do nauki języków obcych. 

2.  Zachęcanie uczniów do ciekawego i kreatywnego spędzania czasu wolnego. 

3. Promocja uzdolnionej młodzieży. 

4. Pobudzenie twórczej aktywności uczniów. 

5. Rozwijanie uzdolnień plastycznych. 

6. Kształtowanie tolerancji wobec innych krajów ich kultury i  języka. 

 

III. Zasady i warunki uczestnictwa 

1. Konkurs polega na przygotowaniu: 

• kategoria klas 1-3: plakatu na kartonie (format A3) wykonanego dowolną techniką, 

• kategoria klas 4-6: plakatu na kartonie (format A3) dowolną techniką wraz z rymowanką nie 

krótszą niż 4 linijki tekstu, 

• kategoria klas 7-8: komiksu na kartonie (format A3) wykonanego dowolną techniką lub w 

formie multimedialnej. 

2. Nie dopuszcza się prac grupowych. 



3.  Wykonany plakat na kartonie należy opisać w prawym dolnym rogu  imieniem, nazwiskiem, 

nazwą szkoły oraz klasą, do której uczeń uczęszcza. Następnie, razem z wypełnionymi, 

podpisanymi dokumentami przesłać pocztą na adres: Szkoła Podstawowa im. Mieczysława 

Romanowskiego „Konkurs” ul. Górnicza 21 23-460 Józefów. Prace klas 7-8 w formie 

multimedialnej należy zatytułować imieniem, nazwiskiem i klasą oraz nazwą szkoły. Następnie 

razem z wypełnionymi, podpisanymi i zeskanowanymi dokumentami wysłać na adres mailowy: 

justynarezler@spjozefow.onmicrosoft.com 

4. Termin nadsyłania prac konkursowych mija 21 maja 2021 roku- decyduje data stempla 

pocztowego lub data wpłynięcia na skrzynkę mailową. 

5. Regulamin konkursu, formularz zgłoszeniowy uczestnika z oświadczeniem oraz klauzula, są 

do pobrania na stronie szkoły www.spjozefow.pl w zakładce III Wojewódzki Konkurs Plastyczno-

Literacki „Warto uczyć się języków obcych”. 

6. Prace wysłane na konkurs, przechodzą na własność organizatora konkursu. 

 

IV Nagrody 

1. Poza świetną zabawą i zdobytymi umiejętnościami, dla zwycięzców przewidziane są   

nagrody za I, II i III miejsce w każdej kategorii wiekowej oraz wyróżnienia, ufundowane 

przez sponsorów min. Nową Erę oraz Szkołę Językową Lider w Biłgoraju. Warto zawalczyć, 

gdyż główną nagrodą jest 3 miesięczny kurs języka angielskiego w szkole LIDER. 

2.  Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy za udział w konkursie, a nauczyciele zgłaszający                

uczestników podziękowania. 

3.  O sposobie odbierania nagród organizator powiadomi zainteresowanych drogą mailową. 

 

V Kontakt 

1. W przypadku pytań należy kontaktować się z  p. Justyną Rezler tel. 508840670. 

 

VI Postanowienia końcowe 

1. Nad prawidłowym przebiegiem turnieju będzie czuwać powołana komisja konkursowa, w 

skład której wejdą nauczyciele języków obcych, plastyki i techniki. 

2. Wyniki ogłoszone zostaną 28 maja 2021 roku na stronie internetowej szkoły 

www.spjozefow.pl 
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