
 

 

     Regulamin 

   Konkursu Plastycznego  „A Christmas Card” 

 

 

I. Organizator: 

Szkoła Językowa LINGUA  w Białymstoku. 

 

II. Cele: 

1. Rozwój uzdolnień plastycznych dzieci. 

2. Rozwijanie wyobraźni twórczej. 

3. Umożliwienie dzieciom prezentacji własnych dokonań artystycznych. 

4. Przybliżanie tradycji świątecznych Bożego Narodzenia w powiązaniu z kulturą Wielkiej Brytanii.  

 

III. Uczestnicy: 

- wychowankowie przedszkoli grup 5-6 latków, 

- uczniowie  szkół podstawowych klasy 0-3, 

- uczestnicy pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęć plastycznych: świetlic i klubów. 

 

IV. Tematyka: 

Zadaniem uczestników konkursu jest samodzielne wykonanie 1 kartki świątecznej nawiązującej do 

tradycji świąt Bożego Narodzenia w Wielkiej Brytanii. 

 

V. Warunki uczestnictwa: 

1. Samodzielne wykonanie przez uczestnika 1 kartki świątecznej w dowolnej technice (malarstwo, 

rysunek, grafika, praca przestrzenna etc.) 

2. Opatrzenie każdej pracy (na jej odwrocie) trwale umocowaną kartą informacyjną. Karta 

powinna zawierać: imię i nazwisko autora, wiek, telefon kontaktowy do opiekuna. Ponadto, do 

każdej pracy należy dołączyć kupon konkursowy stanowiący załącznik do niniejszego 

Regulaminu (kupon konkursowy do pobrania na stronie Szkoły Językowej LINGUA 

www.lingua.bialystok.pl). 

3. Prace należy dostarczyć osobiście do dnia 18 grudnia 2015r. do Szkoły Językowej LINGUA, 

ul. Pietrasze 1 w godz. 15:30-18:30 w dniach poniedziałek – piątek oraz w godz. 9:00-12:00 w 

sobotę. 

 

VI. Zasady oceniania i nagradzania: 

 Prace będą oceniane i nagradzane z zachowaniem podziału na kategorie wiekowe: 

- wychowankowie przedszkoli oraz uczniowie klas 0 i 1 

- uczniowie klas 2 i 3. 

 

 

 

 

 



VII. Nagrody: 

1. Najwyżej ocenione prace zostaną nagrodzone.  

2. Nagrody rzeczowe w konkursie są ufundowane przez organizatora. Nagrodom rzeczowym 

towarzyszyć będą listy gratulacyjne oraz wystawa prac zorganizowana w Szkole Językowej 

LINGUA.  

3. Lista zwycięzców zostanie opublikowana na stronie internetowej Szkoły Językowej LINGUA. 

Zwycięzcy konkursu zostaną dodatkowo  powiadomieni poprzez sms o wygranej oraz sposobie 

odbioru nagrody. 

4. Wręczenie nagród nastąpi we wtorek 12 stycznia 2016r. o godzinie 16.00 w Szkole Językowej 

LINGUA w Białymstoku, ul. Pietrasze 1. Na rozstrzygnięcie konkursu zostaną zaproszeni 

laureaci konkursu oraz ich opiekunowie.  

 

Uwagi końcowe: 

1. Przekazane kupony konkursowe i prace nie podlegają zwrotowi. 

2. Prawa autorskie oraz wszystkie zgłoszone do konkursu prace przechodzą na własność 

organizatora. 

3. Sprawy nie uregulowane w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Organizator. 

 

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod numerem telefonu: 507-063-332. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KUPON KONKURSOWY 
 

 

Konkurs  „A Christmas Card”. 

 

Lp Dane autora pracy 

1. Imię:  

2. Nazwisko:  

3. Wiek:  

4. Tytuł pracy:  

5. 

 

Nazwa placówki: 

 

ulica: numer: 

kod pocztowy: miejscowość: 

nauczyciel / opiekun imię, 

nazwisko 

 

telefon 

kontaktowy 

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora na 

potrzeby Konkursu (Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r., 

Dz. U. nr 133 z późn. zm. ) 

 

……………………………………. 

podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 

 

 

……………………………………. 

podpis nauczyciela prowadzącego     

 

 


