
GMINNY  KONKURS PLASTYCZNO - JĘZYKOWY  

„NAJPIĘKNIEJSZA KARTKA BOŻONARODZENIOWA W JĘZYKU OBCYM" 

Regulamin 
 

1.  ZAŁOŻENIA OGÓLNE: 

 Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Bełżyce. 

 W konkursie mogą brać udział uczniowie na dwóch etapach nauki: 

kategoria I: klasy I-III szkoły podstawowej 

kategoria II: klasy IV-VIII szkoły podstawowej 

 W konkursie biorą udział uczniowie, którzy wykonali kartki w języku angielskim, niemieckim,  

ukraińskim lub francuskim. 

 Organizatorem konkursu są nauczyciele języków obcych Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła 

II w Bełżycach.  

2. CELE KONKURSU: 

 rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań samodzielnego pogłębiania wiedzy i umiejętności 

językowych, 

 umiejętność sformułowania życzeń w języku obcym, 

 zapoznanie ze zwyczajami Świąt Bożego Narodzenia w innych krajach, 

 ćwiczenie poprawnej pisowni, 

 rozwijanie uzdolnień plastycznych i rozbudzanie wyobraźni twórczej, 

 tworzenie możliwości do prezentowania własnych talentów na forum Gminy Bełżyce. 

3. WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE: 

 

 Warunkiem uczestnictwa jest dostarczenie wybranych na etapie szkolnym, prac konkursowych 

wraz z kartą zgłoszeniową szkoły (załącznik nr 1) do Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II 

w Bełżycach w terminie do 16.12.2022 r. (piątek) do godziny 15:00, do sekretariatu szkoły                    

z dopiskiem: Gminny konkurs plastyczno – językowy „Najpiękniejsza Kartka Bożonarodzeniowa 

w języku obcym”. 

 Każdy uczestnik konkursu może dostarczyć tylko jedną pracę, zawierającą wypełnioną metryczkę 

(imię i nazwisko, klasa, nazwa szkoły, do której uczęszcza uczeń), dołączoną na odwrocie kartki. 

Nie dopuszcza się prac zbiorowych. 

 

Złożone prace powinny cechować się: 

 pomysłowością i estetyką wykonania, 

 bezbłędnym zapisem i poprawnością językową:  

o kategoria I: klasy I–III na kartce powinny znaleźć się życzenia lub sentencje świąteczne                        

w wybranym języku obcym,  

o kategoria II: klasy IV–VIII kartka powinna zawierać proste zdania, zwroty lub życzenia 

w języku obcym (minimum 3 zwroty/zdania). Punktowane pismo odręczne, 

 trafnością dostosowania zwrotu; uczniowie wykonują samodzielnie prace plastyczne korzystając                 

z dostępnych materiałów i źródeł: podręczników, słowników  lub Internetu, 

 prace mogą zostać wykonane różnymi technikami artystycznymi, na formacie maksimum A5. 

 



4. PRZEBIEG KONKURSU 

 Termin składania prac na etapie szkolnym - do dnia 13 grudnia 2022 r. (lub inny termin 

wyznaczony przez komisję danej szkoły). Komisje szkolne wybierają najciekawsze kartki                       

w każdej kategorii wiekowej, które następnie zostaną przesłane na adres Szkoły Podstawowej                   

nr 1 w Bełżycach. 

 W skład komisji szkolnych wchodzą nauczyciele języków obcych oraz plastyki lub techniki 

(minimum 2 osoby). 

 Komisja w Szkole Podstawowej nr 1 w Bełżycach zdecyduje o przyznaniu nagród i wyróżnień dla 

wykonawców najładniejszych kartek. 

 Planowany termin uroczystego rozdania nagród laureatom konkursu to 6 stycznia 2023 r.                               

(O wynikach konkursu i miejscu odbioru nagród uczestnicy zostaną powiadomieni pocztą 

elektroniczną, informacja zostanie wysłana na e-mail szkoły w terminie 4 dni od daty 

rozstrzygnięcia konkursu). 

 Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem praw autorskich, na 

wykorzystanie prac w celach promocyjnych konkursu. 

 Prace zgłaszane na konkurs nie będą zwracane autorom. Stają się one własnością Organizatorów 

konkursu, którzy mają prawo do powielania i przekazania wzoru Gminie Bełżyce oraz Miejskiemu 

Domowi Kultury. 

 Prace niespełniające zasad uczestnictwa, nie będą podlegały ocenie konkursowej. 

 Wystawę nadesłanych kartek można będzie obejrzeć w Miejskim Domu Kultury w terminie 

ustalonym i ogłoszonym przez Organizatora konkursu.  

5. NAGRODY: 

- Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pochwałę oraz pozytywną ocenę za udział w konkursie                      

z wybranego języka obcego. (Ocenę bardzo dobrą lub dobrą w zależności od wkładu wysiłku                              

w wykonanie pracy konkursowej). 

  - Za zajęcie I, II, III miejsca na etapie międzyszkolnym, laureaci otrzymują dyplom, nagrodę rzeczową 

oraz ocenę celującą z wybranego języka obcego. 

 

 

 

W razie pytań proszę o kontakt mailowy z panią Urszulą Widelską.  

Adres: uwidelska@wp.pl  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Klauzula informacyjna:  

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 

04.05.2016 r.), zwanej dalej jako „RODO”, informuje, że: 

 Organizatorem Konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II siedzibą w Bełżycach 

ul. ks. bp T. Wilczyńskiego 62, 24 – 200 Bełżyce, tel. 81 517-24-00, adres email: 

zs1@belzyce.edu.pl 

  Inspektorem Ochrony Danych jest Pan Jarosław Czerw tel. 81 517 24 00, adres e-

mail: iodo@belzyce.pl, adres do korespondencji: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II ul. 

ks. bp T. Wilczyńskiego 62, 24-200 Bełżyce   

 Uczestnikiem Konkursu jest każda osoba fizyczna, która bierze udział w Konkursie (zwana dalej 

jako „Uczestnik”).   

 Uczestnik biorąc udział w Konkursie wyraża nieodpłatnie zgodę na wykorzystanie, w tym 

rozpowszechnianie przez Szkołę Podstawową nr 1 im. Jana Pawła II w Bełżycach jego 

wizerunku, utrwalonego w trakcie Konkursu za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, 

poprzez jego publikację w całości lub we fragmentach na profilach społecznościowych (min. 

Facebook szkół, witrynie internetowej https://www.belzyce.edu.pl) lub wykonanych na jej 

zlecenie publikacjach, prezentacjach, materiałach filmowych, oraz innego rodzaju materiałach 

informacyjnych (także w wersji drukowanej i elektronicznej) rozpowszechnianych przez Szkołę 

Podstawową nr 1 im. Jana Pawła II w Bełżycach w związku z organizacją Konkursu lub 

dotyczącą jej działalnością informacyjną lub promocyjną.   

 Zgoda na podanie danych osobowych jest dobrowolna, jednakże niezbędna do uczestnictwa w 

Konkursie na podstawie art. 7 ust. 1 a RODO 

 

 

Postanowienia końcowe:   

 

 Organizatorowi przysługuje wyłączne prawo do interpretacji regulaminu. 

   Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem rozstrzygają Organizatorzy. 

   Wszystkie prace konkursowe przechodzą na rzecz Organizatora. 

   Dostarczenie pracy jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu oraz 

wyrażeniem zgody na publikację dostarczonego materiału na stronach Organizatorów. 
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Załącznik nr 1.  

 

KARTA ZGŁOSZENIA SZKOŁY DO UDZIAŁU W MIĘDZYSZKOLNYM 

KONKURSIE PLASTYCZNO – JĘZYKOWYM 

 „NAJPIĘKNIEJSZA KARTKA BOŻONARODZENIOWA W JĘZYKU OBCYM” 

 

1. Nazwa szkoły, adres, numer telefonu kontaktowego, adres e-mail: 

……………………………………………………………….. 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

 

2. Lista uczestników konkursu 

.  

Kategoria I: 

Imię i nazwisko, klasa: 

 ………………………………………………………………………  

.……………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………. 

……………………………………………….……………………… 

 

 

 

Kategoria II: 

Imię i nazwisko, klasa: 

………………………………………………………………………  

.……………………………………………………………………… 

.……………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………. 

……………………………………………….……………………… 

 

 

 

 

                                                  ………………………………………..……...………..  

                                                              (data i czytelny podpis osoby zgłaszającej) 


