
Regulamin II Międzyszkolnego Konkursu 

na Kartkę Wielkanocną 

w Języku Angielskim i Niemieckim 
 

I. ORGANIZATOR 

Szkoła Podstawowa nr 4 

im. Komisji Edukacji Narodowej w Łodzi 
al. Piłsudskiego 101 

92-332 Łódź 
Osoby odpowiedzialne:  

Wioletta Królak  

Edyta Przybył  

Emilia Maruszewska  

konkurs.ang.niem@sp4.elodz.edu.pl 

II. ADRESACI KONKURSU 
Uczniowie klas I – VIII szkół podstawowych z Łodzi. 

III. CELE KONKURSU 
• pogłębienie wiedzy na temat tradycji wielkanocnych w innych krajach; 

• wzbudzanie zainteresowania językiem obcym; 

• doskonalenie umiejętności pisania życzeń w języku obcym; 

• kultywowanie zwyczaju wysyłania tradycyjnych kartek świątecznych; 

• umożliwienie uczniom rozwijania wyobraźni oraz zdolności manualnych 

i artystycznych. 

IV.REGULAMIN 
1. Konkurs polega na wykonaniu kartki zainspirowanej świętami Wielkanocnymi 

i umieszczeniu na niej życzeń w języku angielskim lub niemieckim. 

2. Prace oceniane będą w dwóch kategoriach wiekowych: I (klasy I – IV), II (klasy V – 

VIII). 

3. Prace należy dostarczyć do siedziby organizatora osobiście lub pocztą w 

nieprzekraczalnym terminie 19 marca 2021 r. Każda szkoła biorąca udział w 

konkursie dostarcza jednorazowo wszystkie prace konkursowe uczestników ze 

swojej placówki. 

4. Każda szkoła biorąca udział w konkursie może zgłosić maksymalnie 6 prac 

łącznie w obu kategoriach wiekowych. Szkoły przeprowadzają wstępne 

eliminacje we własnym zakresie i na własnych zasadach.  

5. Technika wykonywania prac jest dowolna, za wyjątkiem wydruku 

komputerowego. 
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6. Format kartki świątecznej: minimalny A6, maksymalny A5 – kartka pojedyncza 

lub złożona. 

7. Wszystkie zgłoszone i dostarczone prace muszą mieć załączoną metryczkę 

(załącznik nr 1) spiętą spinaczem (nie zszytą!) razem z pracą ucznia. 

8. Oceny prac dokonuje powołana w tym celu komisja. 

9. Ogłoszenie wyników nastąpi drogą elektroniczną 26 marca 2021 r. 

10. Jury oceni prace według następujących kryteriów: 

a. zgodność z tematem, 

b. oryginalność i poprawność językowa życzeń, 

c. pomysłowość i oryginalność formy, 

d. staranność wykonania, 

e. ogólne wrażenie artystyczne. 

11. Podstawowym warunkiem przyjęcia kartki na konkurs jest zamieszczenie w niej 

przez autora poprawnych i oryginalnych życzeń wielkanocnych w języku 

angielskim lub niemieckim. 

12. Wszystkie zgłoszone prace stają się własnością organizatora. 

13. O wynikach konkursu organizator powiadamia tylko opiekunów uczniów, którzy 

zostaną finalistami i laureatami (drogą elektroniczną na adres, z którego zostało 

wysłane zgłoszenie). Wyniki konkursu będą dostępne na stronie internetowej 

szkoły https://sp4lodz.wikom.pl/ 

14. Odbiór nagród, dyplomów i podziękowań będzie możliwy w siedzibie 

organizatora po ogłoszeniu wyników.  

15. Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu, a tym 

samym uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie przez organizatora danych 

osobowych wyłącznie w celu prawidłowego przeprowadzenia. Szczegółowa 

klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku 

z konkursem została umieszczona w załączniku nr 1 – metryczce pracy 

konkursowej. Autorzy najlepszych prac otrzymają ciekawe upominki oraz 

dyplomy, a ich nauczyciele podziękowania.  Serdecznie zapraszamy do udziału w 

konkursie. 
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Załącznik nr 1 

METRYCZKA PRACY KONKURSOWEJ 

Dane autora pracy 

Imię i nazwisko:   

Wiek:  

Klasa:  

Kategoria wiekowa:   

Dane nauczyciela 

Imię i nazwisko:  

Telefon kontaktowy:   

Nazwa i adres szkoły:  

Szkoła Podstawowa nr 4 im. KEN w Łodzi jako administrator danych osobowych, informuje 
Pana/Panią, iż: 

• podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich brak skutkuje brakiem możliwości udziału w 
konkursie 

• przetwarzanie danych będzie obejmowało dane identyfikacyjne dziecka (imię, nazwisko, 
szkoła) oraz w przypadku bycia laureatem konkursu - wizerunek dziecka, dane identyfikacyjne 
i numer telefonu do nauczyciela prowadzącego 

• sylwetki laureatów, w tym wizerunek zostaną umieszczone na stronie organizatora 
https://sp4lodz.wikom.pl/  

• odbiorcami danych będą pracownicy administratora organizujący konkurs oraz osoby, które 
zapoznają się z danymi laureatów konkursu na stronie internetowej szkoły, profilu fb szkoły 

• posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania; 

• podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a) i zgodnie z treścią ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych, w celu organizacji konkursu i promocji wydarzenia jako 
działań dydaktyczno-wychowawczych szkoły i osiągnięć uczniów; 

• wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych 
osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail:  
iod@sp4.elodz.edu.pl oraz pisemnie na adres Szkoły; 

• dane osobowe będą przechowywane do czasy wycofania zgody lub przez okres niezbędny do 
osiągnięcia ww. celów; 

• ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie 
danych osobowych Pani/Pana dziecka narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie 
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

 
 

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

              (czytelny podpis nauczyciela                                                   (czytelny podpis rodzica lub  

                                                                                                         opiekuna prawnego autora pracy)  
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