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REGULAMIN V EDYCJI KONKURSU PLASTYCZNO-
JĘZYKOWEGO DLA UCZNIÓW KLAS 1-3 SZKOŁY 

PODSTAWOWEJ 

„IF ANIMALS COULD SPEAK” 
 

§ 1 

Organizatorem konkursu plastyczno-językowego „If Animals Could Speak”, zwanego dalej 
Konkursem, jest Podstawowa Szkoła Gedanensis z siedzibą w Gdańsku, ul. Dworska 34,       
(www.gedanensis.edu.pl). 

§ 2 
Celem Konkursu jest motywowanie uczniów do nauki języka angielskiego oraz umożliwienie 
im zaprezentowania kreatywności oraz talentu językowego i plastycznego. 

§ 3 
Tematem Konkursu są wymyślone przez autorów prac przygody zwierząt. Piątą edycję pt. 
„On the Farm” poświęcamy zwierzętom, które możemy spotkać na wsi. 

§ 4 
Formą pracy konkursowej jest komiks.   

§ 5 
Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie i na stronie internetowej Organizatora. 

§ 6 

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I-III szkół podstawowych z terenu województwa 
pomorskiego. 

§ 7 
Warunki uczestnictwa 

 

1. Uczestnicy konkursu wykonują jedną pracę w dowolnym formacie nie większym niż 
format A3, wybranymi przez siebie technikami plastycznymi (rysowanie, malowanie, 
wyklejanie, wydzieranie, itp.). Obowiązkowym elementem komiksu są dialogi w języku 
angielskim. 
 
2. Na odwrocie pracy konkursowej należy zapisać imię i nazwisko oraz wiek autora, 
tytuł pracy, nazwę placówki, imię i nazwisko oraz adres e-mail opiekuna. 
 
3. 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, wydawanych przez Organizatora oraz w Internecie. 
 
4. 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. 
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§ 8 
Termin i warunki dostarczenia prac 

1. Pracę konkursową należy przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście pod adres:  

Podstawowa Szkoła Gedanensis, ul. Dworska 34, 80-506 Gdańsk 
 
z dopiskiem “Konkurs Plastyczny Język Angielski”. 

2. Termin nadsyłania prac to 4 grudnia 2017. Prace przesłane po terminie nie będą 
oceniane.  
 
3. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe podczas 
przesyłki.  
 
4. Prace konkursowe nie będą zwracane autorom pocztą. Jest możliwość odebrania 
pracy osobiście w siedzibie Organizatora. 
 
5. Jedna szkoła może przesłać na konkurs tylko jedną pracę. W tym celu zalecamy 
przeprowadzenie eliminacji wewnątrzszkolnych. Nadesłanie kilku prac równa się ich 
dyskwalifikacji. 
 

§ 9 
Zasady przyznawania nagród 

1. Nagrodami w Konkursie są dyplomy, materiały do nauki języka angielskiego oraz 
gadgety z logo sponsora. 
 
2. O wyłonieniu zwycięzców Konkursu decyduje powołana w tym celu Komisja 
Konkursowa, zwaną dalej Komisją, złożona z przedstawicieli Organizatora oraz 
reprezentanta sponsora.  
 
3.  Członków Komisji powołuje Organizator.  
 
4. Prace nie spełniające warunków regulaminu nie będą klasyfikowane przez Komisję.  
 
5.  Decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna.  
 
6.  Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Organizatora oraz drogą 
mailową w przeciągu dwóch tygodni od ostatecznego terminu nadsyłania prac. 
 
7.  Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania dodatkowych nagród specjalnych 
dla uczestników Konkursu.  
 
8. Nagrody zostaną wręczone w siedzibie Organizatora w terminie podanym wraz z 
wynikami. 
 
10. W razie potrzeby prosimy o kontakt mailowy z koordynatorem Konkursu pod 
adresem joanna.kostrzyca@gmail.com. 


