
REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNO-JĘZYKOWEGO 
„MY T-SHIRT SAGT” 

II EDYCJA – “WE ARE SUPER HEROES/ WIR SIND HELDEN” 
 

§ 1 
Organizatorem konkursu plastyczno-językowego „My T-shitr sagt”, zwanego dalej konkursem, jest 
Podstawowa Szkoła Gedanensis z siedzibą w Gdańsku, ul. Dworska 34. 
 

§ 2 
Celem konkursu jest zmotywowanie uczniów do nauki języka angielskiego i niemieckiego oraz 
umożliwienie uczniom zaprezentowania swoich umiejętności, wiedzy i kreatywności. 
 

§ 3 
Tematem konkursu są wymyślone i wykonane przez uczestników projekty koszulek (tekst w języku 
angielskim, języku niemieckim lub obu językach jednocześnie, w dowolnej oprawie graficznej, wykonane 
dowolna techniką – autorska czcionka, rysunek, haft itp. 
 

§ 4 
Forma graficzna: koszulka (T-shirt).   
 

§ 5 
Regulamin konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora i w Internecie. 
 

§ 6 
Uczestnicy 

W konkursie mogą brać udział uczniowie klas IV-VII szkół podstawowych województwa pomorskiego.  
 

§ 7 
Warunki uczestnictwa 

1. Każdy uczestnik konkursu przygotowuje jeden projekt, na jednolitej koszulce (w dowolnym 
kolorze) wybranymi przez siebie technikami plastycznymi (rysowanie, malowanie, haft, 
grafika itp.). Obowiązkowym elementem pracy jest hasło w języku angielskim, niemieckim 
lub obu jednocześnie będące osobistą interpretacja tematu konkursu.  

2. Do każdej pracy należy przyczepić etykietkę zawierającą imię, nazwisko i wiek autora, adres, 
telefon, adres mailowy placówki oraz pełne imię i nazwisko opiekuna. 

3. Każda z biorących udział w konkursie szkół może zgłosić do konkursu maksymalnie trzy 
prace. 



4. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do nich na 
rzecz Organizatora, oraz do ich publikacji w wydawnictwach wszelkiego typu, wydawanego 
przez Organizatora oraz w Internecie.   

5. Dane osobowe uczestników będą wykorzystane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzcy i 
przyznania nagrody. Poprzez podanie danych osobowych uczestnik i reprezentowana przez 
niego instytucja wyrażają zgodę na opublikowanie jego danych osobowych wyłącznie przez 
Organizatora. 

§ 8 
Termin i warunki dostarczenia prac 

1. Prace należy przesłać pocztą na adres Szkoła Podstawowa Gedanensis ul. Dworska 34, 80-506 
Gdańsk,  z dopiskiem “Konkurs plastyczno - językowy” do dnia 6 grudnia 2017 lub 
dostarczyć osobiście na w/w adres. Prace przesłane po terminie nie będą oceniane.  

2. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe podczas przesyłki.  
3. Prace konkursowe nie będą odsyłane. 

§ 9 
Zasady przyznawania nagród 

1. Nagrodami w konkursie są: publikacje książkowe i multimedialne, gry edukacyjne, pomoce 
naukowe do nauki języków obcych 

2. O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje powołana w tym celu Komisja Konkursowa, 
zwaną dalej Komisją złożona z przedstawicieli Organizatorów oraz reprezentanta sponsora. 

3. Członków Komisji powołuje Organizator.  
4. Prace nie spełniające warunków regulaminowych nie będą klasyfikowane przez Komisję.  
5. Decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna.  
6. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o przyznaniu nagród drogą mailową. 
7. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ufundowania dodatkowych nagród specjalnych 

zarówno dla placówek, jak i indywidualnych uczestników konkursu.  
8. Nagrody zostaną wręczone w Podstawowej Szkole Gedanensis, ul. Dworska 34, Gdańsk. 
9. Informacja o terminie wręczenia nagród zostanie podana w terminie późniejszym. 

 


