
Regulamin szkolnego konkursu 

A Christmas Card for Queen Elizabeth II 

Świąteczna Kartka dla królowej Elżbiety. 

 
Organizator:  
Organizatorem konkursu jest Prywatna Szkoła Podstawowa w Końskich,  

ul. Towarowa 4. 

 

Cele konkursu:  
–  rozbudzenie zainteresowań nauką języka angielskiego,  
–  przybliżenie elementów kultury Wielkiej Brytanii,  
–  rozwijanie kreatywności i wyobraźni plastycznej,  
–  kształtowanie pozytywnego wizerunku szkoły;  
–  kształcenie umiejętności posługiwania się różnymi technikami artystycznymi,  
–  motywowanie uczniów do poszerzania wiedzy i umiejętności,  
–  rozwijanie zdolności manualnych. 

 

Uczestnicy:  
Konkurs adresowany jest do uczniów klas 1-6 Prywatnej Szkoły Podstawowej w Końskich. 

Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych  
Kategoria I 

uczniowie klas 1-3 

Kategoria II  
uczniowie klasy 4-6 

 
 
 
Warunki przystąpienia do konkursu: 

 

1) Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wykonanie kartki 

Bożonarodzeniowej dla Królowej Elżbiety II. 

 
2) Każdy uczestnik może wykonać tylko jedną pracę. 

 

3) Przystąpienie uczestników do konkursu oznacza wyrażenie przez nich zgody na 
wykorzystanie ich nazwisk w akcjach informacyjnych, reklamowych i promocyjnych 
związanych z niniejszym konkursem. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na 
przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu 
zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 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, zwanego dalej Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych. 
 
 

4) Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków niniejszego 

regulaminu i jednocześnie oświadczeniem, że wykorzystane do pracy zdjęcia i inne 

materiały nie naruszają praw autorskich. 



5) Kartkę należy wykonać do 18.12.2020. 

 

6) Każda praca musi być podpisana na odwrocie (imię, nazwisko, klasa)  

 

7) Kartkę można zostawić w sekretariacie szkoły lub przesłać zdjęcie 

wykonanej pracy na adres msworkshop11@gmail.com 
 

 

Technika i forma prac:  
Praca może być wykonana dowolną techniką plastyczną (wycinanka, wyklejanka, quilling, 

akwarela itd.) 

Praca musi zawierać życzenia świąteczne w języku angielskim. 

 

Kryteria oceniania.  
Komisja konkursowa będzie brała pod uwagę:  

–  oryginalność  
–  technikę  
–  estetykę wykonania  
–  pomysłowość 

 

W każdej kategorii wiekowej zostaną przyznane 3 miejsca i wyróżnienia. 

Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy i upominki. 

Decyzje komisji konkursowej są ostatecznie i niepodważalne. 
 
 
 
Przebieg konkursu 

Konkurs rozpoczyna się 2.12.2020 

Ostateczny termin przekazania prac to 18.12.2020  

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 25.01.2021 roku.  
Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Prywatnej Szkoły 

Podstawowej w Końskich. 

 
Zachęcamy do udziału. 

 

mailto:msworkshop11@gmail.com

