
  

KONKURS NA KARTKĘ ŚWIĄTECZNĄ 

BOŻONARODZENIOWĄ 

W JĘZYKU ANGIELSKIM  

 

Regulamin konkursu: 

1. Organizator konkursu  

Nauczyciele języka angielskiego  Szkoły Podstawowej nr 4 w Krośnie 

2. Cele konkursu  

- rozwijanie wyobraźni oraz pobudzanie aktywności twórczej;  

- kultywowanie tradycji Świąt Bożego Narodzenia;  

- pogłębianie znajomości języka angielskiego  

3. Temat  

Zadaniem uczestników jest przedstawienie nastroju oraz tradycji Świąt Bożego 

Narodzenia w postaci kartki świątecznej wraz z umieszczonymi na niej 

życzeniami w języku angielskim. 

4. Uczestnicy  

Konkurs jest adresowany do wszystkich uczniów klas 4 – 8 szkoły podstawowej.  

5. Zasady uczestnictwa  

Każda szkoła deklarująca udział w konkursie wysyła najlepsze prace na adres: 

Miejski Zespół Szkół nr 7 - Szkoła Podstawowa nr 4 

ul. Powstańców Śląskich 37 



38-400 Krosno                     

z dopiskiem: KONKURS NA KARTKĘ ŚWIĄTECZNĄ 

Praca powinna być zaopatrzona w informację zawierającą:  

- imię i nazwisko autora;  

- klasę; 

- nazwę szkoły. 

6. Termin 

Prace należy wysyłać do 31 grudnia 2019r. (liczy się data stempla pocztowego) 

7. Forma  

- technika dowolna (farby, kredki, techniki mieszana, collage i inne).  

8. Format  

-Kartka świąteczna w formacie składanej pocztówki.  

9. Kryteria oceny prac  

Komisja oceni prace według następujących kryteriów:  

- zgodność z tematem;  

- pomysłowość, oryginalność formy oraz estetyka wykonania;  

- poprawność oraz oryginalność zamieszczonych życzeń.  

10. Rozstrzygnięcie konkursu  

Najciekawsze prace zostaną nagrodzone. Informacje o wynikach  

konkursu zostaną ogłoszone w styczniu 2020 roku oraz zamieszczone na  

stronie internetowej szkoły 

 

 

 

 

 



„Konkurs na kartkę bożonarodzeniową  
z życzeniami w języku angielskim” 

OŚWIADCZENIE RODZICA  

 

 

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

imię i nazwisko rodzica/ prawnego opiekuna 

 

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

adres zamieszkania 

 

Oświadczam, iż zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 
(Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.) wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w Konkursie na 
KARTKĘ BOŻONARODZENIOWĄ oraz  przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka : 

 

……………………………….............................................................………………… do celów związanych  

imię i nazwisko dziecka 

z udziałem w konkursie.   

 

 

................................................................................ 

 data, czytelny podpis rodzica/ opiekuna 

 

 

 

 

 

 

 


