
Regulamin konkursu 
 

1. Termin oddania prac - 06 grudnia 2017r. 
2. Kartki powinny nawiązywać tematycznie do obrzędów, zwyczajów oraz symboli związanych ze 
Świętami Bożego Narodzenia oraz Nowym Rokiem. 
3. Kartki nie mogą zawierać żadnych gotowych elementów cudzego autorstwa, takich jak np. kliparty 
lub zeskanowane ilustracje. 
4. Kategorie konkursowe: 

▪ Grafika komputerowa – program graficzny np. Paint, 

▪ Grafika komputerowa – wersja z życzeniami w języku angielskim – Kartka dwustronna, 
5. Kategorie wiekowe: 

▪ Klasy I – III Szkoła Podstawowa 
▪ Klasy IV-VI Szkoła Podstawowa 
▪ Klasa I-III Gimnazjum 

6. Kartki świąteczne w wersji elektronicznej (płyty CD lub podpisane pendrivy do zwrotu) należy 
przekazać nauczycielce j. angielskiego p. Arlecie Kowalskiej lub nauczycielowi informatyki 
Arkadiuszowi Młyńskiemu w nieprzekraczalnym terminie do 06 grudnia 2017r.  W klasach 1-3 kartki 
można oddać wychowawczyniom lub nauczycielowi j.angielskiego. 
 
7. Prace graficzne muszą być zapisane w jednym z formatów graficznych: *.gif, *.jpg, *.png lub 
*.bmp w rozmiarze 560x400 pikseli. 
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8.   Kartka z życzeniami w języku angielskim powinna składać się z  
dwóch części (2 kartki): kartka zewnętrzna - obrazek i wewnętrzna - życzenia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

np. 

  
Kartki mogą być wykonane w układzie poziomym lub pionowym. 

 
9. Pliki należy nazywać według następujących zasad: małe litery, bez polskich znaków 
diakrytycznych, bez spacji, według wzorów imie_nazwisko_klasa.jpg, 
imie_nazwisko_klasa.gif. 
 

W wersji angielskiej (2 pliki):  
obrazek - imie_nazwisko1_klasa.jpg  
życzenia - imie_nazwisko2_klasa.jpg 

 
10. Każdy uczeń może nadesłać max. po jednej pracy z danej kategorii. 
 
11. Kartki będą oceniane przez komisję konkursową, powołaną przez Dyrektora Szkoły.  
 
12. Przewidziane są nagrody dla zwycięzców, a także nagroda specjalna Dyrektora Szkoły. 
 
Uroczyste zakończenie konkursu i ogłoszenie wyników odbędzie się 13 grudnia 2017 
roku.  
 
Kryteria oceny: 
1. Oryginalność, pomysłowość, pracochłonność, estetyka wykonania.  



2. Stopień nawiązania do tradycji. 
3. Poprawność językowa. 
 
Uwagi końcowe: 
1.Przesłanie pracy oznacza akceptację regulaminu. 
2.Kartki nadesłane na konkurs przechodzą na własność Organizatorów 
3.Organizatorzy zastrzegają sobie prawo dowolnego wykorzystania nadesłanych prac w 
całości lub części. 
4. Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu. 
 
Konsultacje i pomoc merytoryczna: 

1. Język angielski – p. Arleta Kowalska 
2. Informatyka – p. Arkadiusz Młyński 


