
      
 
 

REGULAMIN 

II Powiatowego Konkursu Plastyczno-Językowego:  

„I love Poland”- 

„Ich liebe Polen”-  “J’aime la Pologne” 

Organizator 

Powiatowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Polkowicach, ul. Targowa 1  59-100 

Polkowice;  tel. 76 746 15 70   e-mail: podm@polkowice.edu.pl , konsultant językowy: 

Wiesław Ksenycz. 

Cele Konkursu 

Uatrakcyjnienie nauki języków obcych, kształtowanie wartości patriotycznych oraz rozwijanie 

wrażliwości, kreatywności i umiejętności plastycznych.  

Adresaci Konkursu 

Do udziału w Konkursie mogą zgłaszać się uczniowie przedszkoli, szkół podstawowych z klas I-
III  oraz  klas IV-VI z terenu powiatu polkowickiego.  

Przedmiot Konkursu 

Przedmiotem konkursu jest wykonanie dowolną techniką na formacie A3 pracy plastycznej 

odnoszącej się do tematu konkursu. Uczniowie angielskojęzyczni wykonują pracę pod 

hasłem: „I love Poland”, niemieckojęzyczni pod hasłem: „Ich liebe Polen”, 

francuskojęzyczni pod hasłem: “J’aime la Pologne”.  UWAGA: W kategorii klas IV-VI, 

pracom powinien towarzyszyć krótki tekst (wpisany, przyklejony itp.) w danym języku, 

odnoszący się do tematu konkursu.   

Kategorie 

Przedszkola 

Szkoły podstawowe – klasy I-III 

Szkoły podstawowe – klasy IV-VI 
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Warunki uczestnictwa 

Zainteresowani nauczyciele języków obcych (lub inni) zachęcają dzieci do udziału w 

konkursie. Z jednej szkoły komisja szkolna kwalifikuje do etapu powiatowego maksymalnie 3 

prace konkursowe w każdej kategorii. Termin zgłoszenia do konkursu i składania prac 

upływa: 25 listopada 2016. Zgłoszenie (wzór w załączeniu) oraz prace plastyczne dzieci 

prosimy przesłać lub dostarczyć na adres: Powiatowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego w 

Polkowicach, ul. Targowa 1  59-100 Polkowice, z dopiskiem „konkurs plastyczno-językowy”. 

 

Prace należy wykonać dowolną techniką w formacie A-3 i opisać na odwrocie: 

 

1. Imię i nazwisko dziecka, klasa/wiek 

2. Nazwa i adres szkoły  

3. Imię i nazwisko nauczyciela (opiekuna) 

4. Tytuł pracy 

 

Nadesłanie zgłoszenia konkursowego wraz z pracą plastyczną (wzór stanowi załącznik do 

Regulaminu nr 1) na konkurs jest równoznaczne z wyrażeniem zgody – przez Uczestników i 

ich opiekunów – na przetwarzanie ich danych osobowych przez Organizatora oraz na 

publiczne – w tym w mediach – wykorzystanie pracy plastycznej i nazwiska Uczestnika dla 

potrzeb konkursu i informowania o nim oraz podczas wystawy pokonkursowej. 

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie 

Organizatorzy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      
 
 

Załącznik Nr 1 

 

Zgłoszenie udziału w II Powiatowym Konkursie Plastyczno-Językowym  

„I love Poland”-„Ich liebe Polen”-  “J’aime la Pologne” 

 

Imię i nazwisko dziecka, klasa/wiek 

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

 

Nazwa i dane adresowe szkoły 

…………………………………………………………………………………………………

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

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

 

Imię i nazwisko nauczyciela 

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

 

Tytuł pracy 

…………………………………………………………………………………………………

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

 



 


