
 

 

 

Zapraszamy do udziału w Międzyszkolnym Konkursie Plastyczno - Językowym 

„Picture Dictionary” 

 

I. Organizator konkursu: 

Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich  

w Lgocie 

II. Cele konkursu: 

- rozbudzanie aktywności twórczej oraz kreatywności 

- popularyzacja języka angielskiego  

- rozwijanie umiejętności plastycznych wśród dzieci i młodzieży 

III. Kategorie konkursu:           

I – oddział przedszkolny 

II – klasy 1 – 3 

III – 4 – 6 

 

 

 

 

 

Publiczna Szkoła Podstawowa 

Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich  

w Lgocie 
 



IV.  Warunki uczestnictwa: 

- wykonanie jednej płaskiej pracy plastycznej w formacie A4 (blok techniczny 

biały lub kolorowy), w której uczestnik przedstawi dowolne słowo z języka 

angielskiego za pomocą obrazu.  

Forma plastyczna wyrazu ma obrazować znaczenie tego słowa na przykład 

słowo „tea”(herbata) ułożone z torebek lub liści herbaty. 

- technika dowolna 

 

Pracę należy podpisać na odwrocie: Imię, Nazwisko, Klasa/Wiek (w przypadku 

przedszkolaków)/ Nazwa Szkoły/Przedszkola, Imię i nazwisko opiekuna (dotyczy 

nauczycieli, którzy przygotowali uczniów do konkursu) 

- przy ocenie pracy będą brane pod uwagę: zgodność z tematyką oraz 

warunkami konkursu, poprawność językowa,  oryginalność pomysłu, technika, 

estetyka wykonania 

V. Terminy           

- prace należy składać osobiście do dnia 6 marca 2020r.  wraz z kartą zgłoszenia 

do sekretariatu szkoły (numer kontaktowy 509436542) 

- uroczyste wręczenie dyplomów oraz nagród odbędzie się 14  marca 2020r.  

o godz. 10:00  (Zapraszamy wszystkich uczestników wraz z opiekunami) 

VI. Organizator konkursu zastrzega  sobie prawo do ewentualnych zmian 

terminu konkursu, o czym szkoły zostaną poinformowane. 

VII.  Prace uczestników oceni Jury powołane przez organizatora konkursu.  

VIII. Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy. Nagrody rzeczowe są przewidziane 

dla trzech najlepszych uczestników z każdej kategorii.   

XIX.  Prace uczestników pozostają u organizatora konkursu. 



ZGODA NA UDZIAŁ W KONKURSIE ORAZ NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH.  

Ja, niżej podpisana(y) wyrażam zgodę na udział mojego dziecka 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

w Międzyszkolnym Konkursie Plastyczno - Językowym 

„ Picture Dictionary” 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatorów konkursu danych osobowych dziecka i moich 

zgodnie z zasadami zawartymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych        

(  Dz. U. nr 133, poz. 883 z późn. zm.). 

 

……………….…………..…………………………………. 
      (data i czytelny podpis rodzica/opiekuna) 

 

 

Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku dziecka: 

Oświadczam, iż w chwili podpisania niniejszego oświadczenia udzielam organizatorowi                          

Międzyszkolnego Konkursu Plastyczno - Językowego 

„Picture Dictionary” 

nieodpłatnego prawa do wielokrotnego rozpowszechniania fotografii                                                                          

z wizerunkiem mojego syna/córki: …………………………………………………………. na 

wszystkich polach eksploatacji określonych w art.50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. 

o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. nr 90, poz. 631                                        

z późn. zm.) w tym, w szczególności do publikacji wizerunku związanego                             

z Międzyszkolnym Konkursem Plastyczno - Językowym 

„Picture Dictionary” 

oraz na stronie internetowej organizatora i portalu społecznościowym facebook 

dla celów związanych  z informacją  i promocją konkursu. 

………………………………………………………………… 

      (data i czytelny podpis rodzica/opiekuna) 

 


