
Regulamin konkursu plastycznego 
„Deutschland ist interessant” 

 

 

CELE KONKURSU 

1. Znajomość kultury krajów niemieckojęzycznych. 
2. Zachęcenie uczestników do aktywności artystycznej. 
3. Motywowanie uczniów do nauki języka niemieckiego w ciekawy i przyjemny sposób. 
4. Pobudzanie uczniów do kreatywności i twórczości. 
5. Rozwijanie uzdolnień plastycznych. 

 

TEMAT KONKURSU 

Zadanie konkursowe polega na własnoręcznym przygotowaniu pracy (technika dowolna) 
przedstawiającej ciekawe, interesujące miejsce, budowlę czy zabytek w Niemczech lub znaną 
osobę pochodzącą z Niemiec. W opisie musi znaleźć się nazwa tego miejsca lub zabytku w 
języku niemieckim bądź imię i nazwisko przedstawianej osoby i jej zawód lub dokonania.  

 

ZASADY UCZESTNICTWA 

1. Konkurs skierowany jest do uczniów III LO im. Dionizego Czachowskiego w Radomiu. 
2. Autorem pracy może być tylko 1 osoba. 
3. Prace powinny być wykonane w formacie A4 lub A3 (lub przestrzenne) dowolną techniką 

plastyczną. 
4. Prace będą oceniane według następujących kryteriów:  

- zgodność z tematem i warunkami uczestnictwa;  
- pomysłowość i oryginalność formy, 
 - estetyka wykonania,  
- poprawność językowa 

5. Prace przechodzą na własność szkoły. 
6. Prace będą oceniane przez komisję powołaną przez organizatora. 

 

ZGŁOSZENIA 

1. Zgłoszenia chęci udziału w konkursie należy dokonać do dn. 20 października 2021 - kartę 
zgłoszenia do konkursu należy dostarczyć do p. Marty Antoniak lub p. Katarzyny Sztobryn. 

Karta będzie do pobrania na stronie internetowej szkoły lub u nauczycielki języka 
niemieckiego. 

2. Prace konkursowe dostarczyć do dnia 26 listopada 2021r. osobiście do p. Marty Antoniak lub 

p. Katarzyny Sztobryn 



3. Każdą pracę należy wyraźnie podpisać na odwrocie (imię i nazwisko ucznia, klasa) oraz 

dołączyć zgodę rodziców/prawnych opiekunów na udział w konkursie. 

4. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne ze zgodą na publikacje (na stronie internetowej 

oraz Facebooku Szkoły) danych osobowych laureatów konkursu oraz ich prac. 

 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW 

1. Wyniki zostaną ogłoszone na stronie szkoły oraz poprzez dziennik elektroniczny.  
2. Organizator planuje przyznać nagrody w formie bonusów z języka niemieckiego oraz 

dodatnich punktów z zachowania. 
 

PRAWA AUTORSKIE 

1. Biorąc udział w konkursie, uczestnik oświadcza, że projekt dostarczony przez niego jest wynikiem 
jego własnej twórczości i nie narusza praw autorskich oraz jakichkolwiek innych praw osób trzecich, a 
także nie był nigdy wcześniej publikowany.  

2. Biorąc udział w konkursie uczestnik wyraża zgodę na:  

a. wykorzystanie pracy konkursowej do organizacji wystaw, publikowanie i powielanie projektu,  

b. przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu oraz publikowanie danych osobowych 
uczestnika na stronie internetowej szkoły.  

3. Biorąc udział w konkursie uczestnik oświadcza, że zapoznał się z regulaminem oraz akceptuje jego 
treść. 

 

UWAGI KOŃCOWE 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub unieważnienia konkursu          bez 
podania przyczyn. 

2. Integralną częścią niniejszego Regulaminu jest wzór karty zgłoszenia do konkursu. 

 

Zapraszam do udziału w konkursie! 

 

Organizatorzy: Marta Antoniak, Katarzyna Sztobryn 

 

 

 


