
REGULAMIN MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU JĘZYKOWO-PLASTYCZNEGO 

„DRAW A WORD” 

 

Konkurs polega na wykonaniu pracy plastycznej obrazującej znaczenie 

wybranego słowa w języku angielskim. Np. słowo „cereal” ułożone z 

płatków śniadaniowych: 

 

I. Organizatorem konkursu „Draw a word”  jest Szkoła Podstawowa im. 

ks. prałata Józefa Bigusa w Baninie 

II. Główne cele konkursu: 

1. Zwiększenie motywacji do nauki języka angielskiego. 

2. Wzbogacanie i utrwalanie słownictwa. 

3. Ukazywanie nowych możliwości nauki i sposobów zapamiętywania 

słówek. 

4. Kształcenie świadomości językowej. 

5. Odkrywanie i promowanie talentów plastycznych. 

III. Konkurs polega na wykonaniu pracy plastycznej obrazującej znaczenie 

wybranego słowa w języku angielskim. Np. słowo „cereal” ułożone z 

płatków śniadaniowych. 

IV. Regulamin konkursu jest dostępny w siedzibie i na stronie internetowej 

Organizatora. 

V. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych. 

VI. Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch kategoriach wiekowych: 

 Klasy I-III 

 Klasy IV-VII 



VII. Warunki uczestnictwa: 

1. Uczestnicy konkursu ilustrują wybrany przez siebie wyraz w języku 

angielskim 

2. Prace powinny być wykonane indywidualnie i samodzielnie. 

3. Technika dowolna (np. rysunek, kolaż, akwarel, ołówek, techniki 

mieszane) - płaska, format pracy A3. 

4. Na odwrocie pracy konkursowej należy zapisać imię i nazwisko 

autora, klasę i nazwę placówki. 

5. Zgłoszenie prac do Konkursu jest równoznaczne z przekazaniem 

praw autorskich do nich na rzecz Organizatora, oraz ze zgodą do ich 

publikacji w wydawnictwach wszelkiego typu oraz w Internecie. 

6.  Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystane wyłącznie 

w celu wyłonienia zwycięzcy, przyznania nagrody oraz publikacji 

wyników Konkursu na stronie internetowej Organizatora. Poprzez 

podanie danych osobowych uczestnik i reprezentowana przez niego 

szkoła wyrażają zgodę na opublikowanie jego danych osobowych 

przez Organizatora. 

7. Wszystkie prace zgłoszone do Konkursu stają się własnością 

Organizatora i nie podlegają zwrotowi. 

VIII. Termin i warunki dostarczenia prac: 

1. Podpisaną pracę konkursową wraz z wypełnionym oświadczeniem 

należy przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście pod adres: 

Szkoła Podstawowa im. ks. prałata Józefa Bigusa w 

Baninie, ul. Tuchomska 15, 80-297 Banino 

  z dopiskiem „Konkurs Draw a Word”. 

2. Termin nadsyłania prac to 26 luty 2018. Prace przesłane po tym 

terminie nie będą oceniane.  

3. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenia 

powstałe podczas przesyłki.  

4. Jedna szkoła może przesłać na konkurs maksymalnie 3 prace w 

każdej kategorii wiekowej (klasy I-III i IV-VII). W tym celu 



zalecamy przeprowadzenie eliminacji wewnątrzszkolnych. 

Nadesłanie większej ilości prac oznacza ich dyskwalifikację. 

IX. Zasady przyznawania nagród: 

1. Komisja Konkursowa w skład której wchodzą nauczyciele języków 

obcych oraz nauczyciel plastyki ocenią: 

 Zgodność z regulaminem i tematem konkursu 

 Walory artystyczne 

 Pomysłowość i oryginalność  

 Estetykę wykonania 

 Poprawność językową 

2. Decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna.  

3. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej 

Organizatora oraz drogą mailową w przeciągu trzech tygodni od 

ostatecznego terminu nadsyłania prac. 

4. Autorzy najlepszych prac otrzymają dyplomy oraz nagrody. Ponadto 

z wyróżniających się prac powstanie wystawa w siedzibie 

Organizatora. 

5. W razie potrzeby prosimy o kontakt mailowy z koordynatorem 

Konkursu pod adresem h.derewecka@gmail.com. 

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie i życzymy dobrej zabawy oraz 

świetnych pomysłów! 

  

                                                          Organizatorzy 

 


