
                           

                 Oddział Łomża  

 

REGULAMIN  

MIĘDZYSZKOLNEGO  KONKURSU  PLASTYCZNEGO   DLA SZKÓŁ 

PODSTAWOWYCH ORAZ PONADPODSTAWOWYCH 

”Frohe Ostern – Osterkarten (Kartki Wielkanocne)”  

Adresaci: 

W konkursie biorą udział uczniowie szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych z 

Białegostoku oraz powiatu białostockiego. 

  

Cele konkursu: 

• Rozbudzanie zainteresowania uczniów językiem niemieckim 

• Rozwijanie językowych i plastycznych uzdolnień młodzieży 

• Doskonalenie praktycznych umiejętności językowych, w tym ortograficznych 

• Pozyskiwanie sojuszników w krzewieniu kultury języka niemieckiego u młodzieży 

• Kształtowanie postawy tolerancji i akceptacji wobec innych narodów, ich kultury oraz 

języka 

• Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych 

Organizatorzy konkursu: 

Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego Oddział Łomża 

Szkoła Podstawowa nr 16 im. Tadeusza Kościuszki w Białymstoku 

 

Termin i miejsce konkursu: 

Termin składania prac w upływa 20.03.2023 r. do godz. 10.00 Wtedy odbędzie się etap 

szkolny. 

 

 

Każdy uczestnik konkursu, który przejdzie etap szkolny (4 prace)  zobowiązany jest 

posiadać kartę uczestnika przygotowaną i poświadczoną przez dyrektora szkoły, w której 

uczy się (załącznik 2) oraz podpisane przez rodzica / prawnego opiekuna / pełnoletniego 

uczestnika konkursu oświadczenia oraz klauzulę informacyjną. 

 

Zasady konkursu:  

1. W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie szkół podstawowych oraz szkół 

ponadpodstawowych uczący się języka niemieckiego w szkole. 

2. Konkurs składa się z 2 etapów: szkolnego i międzyszkolnego. 

3. Etap szkolny – sposób przeprowadzania etapu szkolnego zależy wyłącznie od 

nauczycieli języka niemieckiego w danej szkole. 

4. Do etapu międzyszkolnego szkoła możne zgłosić maksymalnie 4 prace w każdej 

kategorii. 



5. Głównym celem konkursu jest wykonanie kartki wielkanocnej zawierającej krótkie 

życzenia świąteczne w języku niemieckim . 

6. Technika – dowolna (bez prac wykonanych za pomocą programów 

komputerowych). 

7. Prace, które wpłyną na konkurs staną się własnością organizatora, w związku z 

czym organizator zastrzega sobie prawo ich publikowania, prezentowania podczas 

wystaw oraz wykorzystania ich w środkach masowego przekazu.  

8. Każdy uczestnik może wykonać 1 pracę. 

9. Każda praca musi być podpisana. 

10. Format prac A 5 lub A 6. 

11. W konkursie zostaną wyłonieni zwycięzcy na poziomie szkoły podstawowej oraz 

szkoły ponadpodstawowej. 

12. Organizator etapu międzyszkolnego zobowiązuje się do podania wyników 

konkursu na stronach internetowych Szkoły Podstawowej nr 16 im. Tadeusza 

Kościuszki w Białymstoku zsps1@um.bialystok.pl oraz PSNJN Oddział Łomża. 

13. Informacja o formie odbioru nagród zostanie przesłana e-mailem do nauczycieli. 

14. Zdjęcia nagrodzonych i wyróżnionych prac zostaną zamieszczone na stronie 

internetowej organizatorów. 

15. Prace będą oceniane według następujących kryteriów:  

- zgodność z tematem i warunkami uczestnictwa;  

- pomysłowość i oryginalność formy,  

- estetyka wykonania, 

- poprawność językowa. 

Nagrody:  

Zwycięzcy (I-III miejsce ) otrzymują nagrody rzeczowe. Wszyscy uczestnicy konkursu 

otrzymają pamiątkowe dyplomy. Nauczyciele przygotowujący uczniów do konkursu 

otrzymają podziękowania. 

Uwagi końcowe 

1. Werdykt komisji konkursowej jest ostateczny. 

2. Uczestnictwo w konkursie jest jednocześnie wyrażeniem zgody na publikowanie 

imion, nazwisk oraz wizerunku uczestnika, na stronie internetowej Szkoły 

Podstawowej nr 16 w Białymstoku oraz PSNJN Oddział Łomża oraz akceptacją 

regulaminu konkursu i wyrażeniem zgody na wykorzystywanie danych osobowych 

uczestnika w oparciu o akty prawne regulujące przetwarzanie danych osobowych.  

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian oraz rozstrzygania kwestii spornych.  

 

 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE. 

mailto:zsps1@um.bialystok.pl

