
Konkurs 

 

Zapraszamy do udziału w  szkolnym konkursie językowo -  plastycznym 

 

pt. „ 100 życzeń w 100 językach na 100-lecie niepodległości” 
 

REGULAMIN KONKURSU 

 

1. CELE KONKURSU: 

*  kształtowanie umiejętności  pisania e- maila  w języku  obcym, 

*  poszerzanie znajomości słownictwa w zakresie różnych języków obcych, 

* promocja  poznawania i  uczenia się  i nowych języków obcych, 

* kształtowanie postaw patriotycznych, 

* upamiętnienie 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, 

*  prezentacja twórczości  utalentowanej młodzieży. 

 

3. WYMAGANIA KONKURSOWE: 

1. W konkursie językowo - plastycznym  biorą  udział uczniowie  Zespołu Szkół Technicznych 

w Leżajsku. 

2.  Konkurs polega  na: 

 -  napisaniu maila w językach, których uczniowie uczą się w ZST w Leżajsku  - kategoria  

I lub 

-  napisaniu maila w języku, którego uczniowie nie uczą się naszej  w szkole, ale znają lub się 

nim interesują – kategoria II. 

3. W treści maila muszą zostać zawarte życzenia z okazji odzyskania przez Polskę 

niepodległości. 

4. Adresatem życzeń są Polacy mieszkający w kraju lub na emigracji  lub Polska -  jako 

adresat zbiorowy. 

5. Ilość słów w mailu nie powinna przekraczać 200. 

6. Maile powinny być napisane odręcznie lub wydrukowane  na papierze wizytówkowym, 

brystolu  lub innym o wysokiej jakości i ozdobione polskimi symbolami narodowymi.  

7. Oceniana będzie nie tylko treść i forma  maila, ale także artystyczna wizja  autora 

polegająca na stworzeniu odpowiedniego tła pracy  z wykorzystaniem następujących 

technik: malarstwo, rysunek, grafika (warsztatowa i komputerowa), collage i innych. 

8. Prace oceni komisja powołana przez organizatora składająca się z nauczycieli języków 

obcych. 

9. Każdy uczestnik może przedłożyć dowolną ilość prac w dowolnej ilości języków obcych.  



10. Prace należy składać  bezpośrednio do organizatora konkursu p. Małgorzaty 

Korczyńskiej w Sali A 45, lub przekazywać nauczycielom języków obcych do dnia  26.10. 

2018 r. 

11. Zaleca się, by maile były uprzednio sprawdzone przez nauczycieli języków obcych w celu   

wyeliminowania błędów ortograficznych lub gramatycznych, natomiast nauczyciele nie 

ingerują w treść  i kompozycję maila. Pod tym kątem prace muszą być wykonane 

bezwzględnie samodzielnie. 

12. Prace powinny posiadać minimalny format A4 (210x297 mm), ale nie większy niż format          

A1(594x841 mm), należy  je czytelnie opisać na odwrocie: imię i nazwisko autora pracy oraz 

klasę : nazwisko nauczyciela pod kierunkiem którego praca została wykonana. 

13.Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy uczestnictwa, a nauczyciele pisemne 

podziękowanie za przygotowanie uczniów. 

14. Nagrodzeni uczniowie otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe. 

15. Udział w konkursie  jest równoznaczny z akceptacją regulaminu i wyrażeniem  zgody na 

upublicznienie wizerunku uczestników  na stronie internetowej szkoły. 

16. Rozdanie nagród i dyplomów nastąpi w dniu  07.11. 2018r. i będzie połączone  

z wernisażem prac. 

17. Kwestie sporne rozstrzyga organizator. 

18. Prace przechodzą na własność szkoły. 

 

19. Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – 

„RODO”, informujemy, że: 

 

1) Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Dyrektor Zespołu 

Szkół Technicznych im. T. Kościuszki w Leżajsku  - Halina Samko z siedzibą: 

ul. Mickiewicza 67, 37-300 Leżajsk, tel. 17/240 61 07;  

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: 

iod@bojsp.pl; 

3) Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane w celu przeprowadzenia 

i realizacji konkursu; 

4) Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie 

danych osobowych dla celów udziału w konkursie oraz na publikację imienia 

i nazwiska, a także wizerunku – celem ogłoszenia wyników konkursu – zgodnie z art. 

6 ust. 1 lit. a RODO;  

5) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji wyżej określonych celów; 

6) Uczestnikom konkursu przysługuje prawo żądania od administratora dostępu do 

swoich danych osobowych, a także prawo do ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania;  

7) Uczestnikom konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych; 



8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale konieczne do udziału w konkursie – 

bez podania danych osobowych nie jest możliwy udział w konkursie.  

 

 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dyplom 

 
dla 
 

………………………………………………………….. 

 

 
za zajęcie  

   

 I     

 miejsca 

 

w szkolnym konkursie artystyczno – językowym 

 
 

 

pt. „ POZNAJ KULTURĘ  ROSYJSKĄ!” 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Dyrektor Szkoły                                                                                                   Jury 

                                                    

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

                                                                                                                         

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

                                                                                                                        

                                                                                                                        …………………... 

 

 

 

 

Leżajsk, dn. 26. 10. 2015 r.  



Wyróżnienie 

 

 

 

 

dla 
 

 
………………………………………………………….. 

 

 

 

w szkolnym konkursie artystyczno – językowym 

 
 

 

 

pt. „ POZNAJ KULTURĘ  ROSYJSKĄ!” 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

Dyrektor Szkoły                                                                                                   Jury 

                                                    

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

                                                                                                                         

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

                                                                                                                        

                                                                                                                        …………………... 

 

 

Leżajsk, dn. 26. 10. 2015 r. 



 


