ZESPÓŁ SZKÓŁ W LUBNI
SERDECZNIE ZAPRASZA DO UDZIAŁU W KONKURSIE:
„EASTER CARD – KARTKA WIELKANOCNA”
Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z gminy Brusy.

Prace należy nadsyłać do 10 kwietnia 2017r.
Rozstrzygnięcie konkursu: 24 kwietnia 2017r.

REGULAMIN
I GMINNEGO KONKURSU LINGWISTYCZNO-PLASTYCZNEGO
‘Easter Card – Kartka Wielkanocna’
I. ORGANIZATOR
Zespół Szkół w Lubni.
II. CEL KONKURSU
Celem konkursu jest podniesienie świadomości językowej i kulturowej Wielkiej Brytanii,
popularyzacja tradycji wielkanocnych, doskonalenie talentów lingwistycznych i
plastycznych.
III. ZASADY UCZESTNICTWA
1. W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów z gminy
Brusy.
2. Każdy autor może wykonać jedną pracę plastyczną o tematyce wielkanocnej, w
formacie pocztówkowym
UWAGA: limit prac wykonanych pod kierunkiem jednego nauczyciela wynosi 5.
3. Prace w konkursie można wykonać dowolną techniką np. z wykorzystaniem plasteliny,
krepy, nasion, farb, pasteli, kredek, pisaków itp.
4. Praca powinna zawierać życzenia i nagłówek w języku angielskim.
5. Każda praca powinna zawierać na odwrocie dane personalne autora:
imię i nazwisko
wiek
nazwę szkoły lub placówki
imię i nazwisko opiekuna plastycznego
kontakt telefoniczny
6. Prace opisywane z przodu nie będą oceniane.
7. Opiekunowie powinni dołączyć do zestawu prac wypełnioną kartę zgłoszenia dostępną
poniżej. W przypadku gdy opiekun zgłasza więcej niż jednego autora należy dla każdego z
nich wypełnić oddzielną kartę.
PRACE NALEŻY NADSYŁAĆ NA ADRES:
Zespół Szkół w Lubni
ul. Szkolna 13, 89-632 Brusy
z dopiskiem “Easter Card”
W TERMINIE DO DNIA 10 kwietnia 2017 r.
Wszystkich dodatkowych informacji udziela:
Zespół Szkół w Lubni
ul. Szkolna 13, 89-632 Brusy
tel. /0 52/ 398 15 43
e-mail: finkreght@wp.pl
Koordynator konkursu lingwistyczno-plastycznego
Robert Kruczyński, tel. 516 349 210

IV. OCENA PRAC
Oceny prac dokona powołana przez organizatorów komisja konkursowa.
Prace będą oceniane w następujących kategoriach wiekowych:
- 7 - 9 lat
- 10 - 12 lat
- 13 - 16 lat
V. NAGRODY
1. Organizatorzy konkursu przewidują dla autorów wyróżnionych prac
nagrody rzeczowe i dyplomy pamiątkowe.
2. Wszyscy laureaci wraz z opiekunami zostaną zaproszeni na uroczyste wręczenie nagród
i wyróżnień, połączone z otwarciem wystawy pokonkursowej w dniu 27 kwietnia
(poniedziałek) 2017 roku w godzinach 12:00-13:00.
3. Uwaga. Nieodebrane nagrody rzeczowe w dniu oficjalnego podsumowania konkursu
nie będą wysyłane pocztą. Należy odebrać je osobiście w ciągu miesiąca.
Nieodebrane, przechodzą na poczet kolejnego konkursu.
4. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej www.zswlubni.pl
VI. UWAGI KOŃCOWE.
1. Koszt przesyłki pokrywa uczestnik.
2. Prace nie będą zwracane, mogą być popularyzowane przez organizatorów
w katalogach i eksponowane na innych wystawach.
3. O przyznanych nagrodach i wyróżnieniach organizator powiadomi mailowo
lub telefonicznie.
4. Koszt przyjazdu po odbiór nagród i wyróżnień pokrywa uczestnik.
5. Zgłoszenie prac na konkurs jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do nich,
na rzecz Organizatora, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawach
autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U.z 1994r., Nr 24, poz. 83) oraz do publikacji w
wydawnictwach wszelkiego typu, wydawanych przez Organizatora oraz w Internecie.
6. Nadesłanie prac na konkurs jest także równoznaczne z wyrażeniem zgody
na powielanie danych osobowych jej autora przez organizatorów konkursu.

Zapraszamy do udziału w konkursie!

Karta Zgłoszenia
Imie i Nazwisko opiekuna:
Nazwa i adres szkoły:
Adres e-mail szkoły:
Telefon kontaktowy:
Imię i Nazwisko autora prac:

