
REGULAMIN MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO 

„DEUTSCHLAND IST ATTRAKTIV” 

Serdecznie zapraszamy uczniów klas V – VIII szkół podstawowych oraz klas III szkół 

gimnazjalnych do udziału w Międzyszkolnym  Konkursie  Plastycznym z języka 

niemieckiego. 

 Organizator  konkursu  

Zespół Szkół Energetycznych im. gen. Wł. Sikorskiego 

ul. W. Pola 1  

35-021 Rzeszów 

tel.: 17 748 26 85, 17 748 30 70 

e-mail: sekretariat@zsen.resman.pl 

energetyk.ires.pl 

 

Cele konkursu: 

– zainteresowanie uczniów kulturą krajów niemieckiego obszaru językowego, 

– motywowanie uczniów do nauki języka niemieckiego w ciekawy i przyjemny sposób, 

– rozwijanie wyobraźni oraz pobudzanie aktywności twórczej, 

– rozwijanie wrażliwości estetycznej i uzdolnień plastycznych, 

– promowanie aktywności twórczej wśród uczniów, 

– budzenie wiary we własne siły i talent. 

 

Regulamin: 

1. Zadaniem uczestników jest własnoręczne przygotowanie pracy (technika dowolna) 

przedstawiającej ciekawe, interesujące miejsce, budowlę czy zabytek w Niemczech. W 

opisie musi znaleźć się nazwa tego miejsca lub zabytku w języku niemieckim. 

2. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić tylko 1 pracę. 

3. Autorem pracy może być tylko 1 osoba. 

4. Każda szkoła może zgłosić dowolną ilość prac konkursowych. 

5. Format pracy – A3. 

6. Prace będą oceniane według następujących kryteriów: 

- zgodność z tematem i warunkami uczestnictwa; 

- pomysłowość i oryginalność formy, 

- estetyka wykonania, 

- poprawność językowa. 

7. Prace nie będą odsyłane do szkół. 

8. Prace można dostarczyć osobiście do sekretariatu Zespołu Szkół Energetycznych lub 

przesłać na adres: Zespół Szkół Energetycznych im. gen. Wł. Sikorskiego, ul. W. Pola 

1, 35-021 Rzeszów z dopiskiem: konkurs plastyczny „DEUTSCHLAND IST 

ATTRAKTIV”. Termin dostarczenia pracy 22.03.2019. 

9. Każdą pracę należy wyraźnie podpisać na odwrocie (imię i nazwisko ucznia, klasa, 

nazwa szkoły oraz imię i nazwisko opiekuna) oraz dołączyć zgodę rodziców/prawnych 

opiekunów na udział w konkursie. 

10. Komisja wybierze 3 najbardziej oryginalne prace. 

11. Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy. 

12. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do dnia 02.04.2019 za pośrednictwem strony 

internetowej Zespołu Szkół Energetycznych.  
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13. Informacja o formie odbioru nagród zostanie przesłana e-mailem. 

14. Prace, które zostaną zgłoszone do konkursu przechodzą na własność organizatora 

konkursu. 

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

internetowej Zespołu Szkół Energetycznych w Rzeszowie) danych osobowych 

laureatów konkursu oraz ich prac. 

16. Zdjęcia nagrodzonych i wyróżnionych prac zostaną zamieszczone na stronie 

internetowej organizatora. 

17. Wszystkie prace przedstawione zostaną na wystawie szkolnej w Zespole Szkół 

Energetycznych.  

 

Zapraszamy do udziału w konkursie! 

 

Koordynator  konkursu 

Agnieszka Mandzelowska 

 




