
                                       

 

ODDZIAŁ W ŁODZI oraz MEDIOTEKA JĘZYKA NIEMIECKIEGO W ŁODZI 

OGŁASZAJĄ X EDYCJĘ 

KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH  

z województwa łódzkiego 

pod hasłem „Wielkanoc w Niemczech” 

 

I. CELE KONKURSU:  

- promocja nauczania i uczenia się języka niemieckiego, 

- rozwijanie kompetencji interkulturowej, 

- propagowanie kultury i dorobku technicznego krajów niemieckojęzycznych, 

- promowanie różnorodności językowej i kulturowej, 

- kształtowanie umiejętności posługiwania się różnymi środkami wypowiedzi  

  artystycznej, 

- prezentacja twórczości o wysokich walorach estetycznych.  

 

II. UCZESTNICY KONKURSU:   

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych w dwóch grupach 

wiekowych: 

- klasy IV-VI 

- klasy VII-VIII  

  

III. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE 

1. Uczniowie wykonują prace: 

- klasy IV-VI - kartka wielkanocna, 

- klasy VII-VIII – plakat dotyczący zwyczajów wielkanocnych w Niemczech, 

- indywidualnie; 

- w dowolnej technice plastycznej (rysunek, malarstwo, kolaż, grafika 

komputerowa) z wyłączeniem prac przestrzennych i prac z materiałów 

nietrwałych np. przyklejanej kaszy, ryżu, liści, piórek;  



- zawierające obowiązkowo akcent niemieckojęzyczny (słowo, hasło lub krótki 

tekst w języku niemieckim);  

- klasy IV-VI w formacie max. A5, 

- klasy VII-VIII w formacie A3. 

2. Każdy z uczestników składa tylko jedną pracę. 

3. Każda ze szkół przeprowadza najpierw eliminacje wewnątrzszkolne, a potem 

przesyła wybrane prace do siedziby Stowarzyszenia (maksymalnie 3 prace 

klas IV-VI oraz maksymalnie 3 prace klas VII-VIII). 

4. Nauczyciel/opiekun wysyła lub dostarcza z ramienia szkoły prace podpisane 

na odwrocie: 

a. imię i nazwisko autora pracy oraz klasa, 

b. nazwa i adres szkoły,  

c. imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna. 

Nauczyciel/opiekun załącza także: 

- kartę zgłoszeniową (załącznik nr 1)  

- zgodę rodzica/opiekuna prawnego na udział w konkursie (załącznik nr 2) – 

może być wydrukowany skan. 

5. Regulamin konkursu jest dostępny na stronie internetowej 

http://www.psnjn.org/lodz 

6. Wyniki Konkursu dostępne będą na stronie internetowej 

http://www.psnjn.org/lodz 

7. Udział w konkursie jest bezpłatny.  

 

IV: TERMINARZ NADSYŁANIA PRAC:  

Prace przesyłane pocztą na adres: 

Medioteka Języka Niemieckiego, VIII LO ul. Pomorska 105, 90-225 Łódź  

z dopiskiem: "Konkurs plastyczny PSNJN" przyjmowane są do dnia 12 

marca 2021 r. (piątek). Decyduje data stempla pocztowego. Istnieje możliwość 

dostarczenia prac bezpośrednio przez nauczyciela pod w/w adres do Medioteki 

do p. Moniki Szymanek (w godzinach pracy Medioteki: poniedziałki: 14:30-16:30 

i środy: 13:30-16:30; w celu ustalenia innego terminu prosimy kontaktować się  

z p. Moniką Szymanek pod numerem: 42 678 65 22 wew. 38).  

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej łódzkiego oddziału 

PSNJN do 26 marca 2021 r. (piątek) 

Zdjęcia nagrodzonych prac zostaną zamieszczone na stronie FB oddziału 

łódzkiego lub/oraz na stronie oddziału łódzkiego PSNJN. 

V: OCENA KONKURSU I NAGRODY:  

1. Prace plastyczne oceniane będą w 2 kategoriach wiekowych:  



– klasy IV-VI 

– klasy VII-VIII 

2. Prace plastyczne oceniać będzie jury powołane przez organizatora.  

3. Jury konkursu oceniać będzie: 

– oryginalność i pomysłowość, 

– wartość artystyczną i estetykę wykonanej pracy, 

– zgodność z niniejszym regulaminem. 

4. Decyzja jury jest nieodwołalna. 

5. Organizatorzy przewidują dyplomy i nagrody rzeczowe dla laureatów oraz 

podziękowania dla ich nauczycieli/ opiekunów.  

Nagrody i dyplomy nagrodzonych uczniów oraz podziękowania dla ich nauczycieli 

będą do odbioru w Mediotece Języka Niemieckiego, VIII LO ul. Pomorska 105, 

90-225 Łódź. Jeśli będzie możliwa inna forma ich przekazania, zainteresowani 

zostaną poinformowani o tym w odrębnym mailu.  

 

Zachęcamy do udziału w konkursie! 

 

 

Komitet organizacyjny konkursu PSNJN/ oddział w Łodzi 

ul. Pomorska 105 

90-225  Łódź 

 

Koordynator Konkursu  

Anna Kaźmierczak 

lodz@psnjn.org 

Monika Szymanek 

biblioteka@8lolodz.eu 
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Załącznik nr 1 

 

  

KARTA ZGŁOSZENIA 

X EDYCJA KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH  

z województwa łódzkiego 

pod hasłem „Wielkanoc w Niemczech” 

 

Nazwa (numer) szkoły:      ……………………………………………………………………………… 
 

- adres:                    ……………………………………………………………………………… 

 

- e-mail:                   ……………………………………………………………………………… 

 

Nazwisko i imię organizatora etapu szkolnego:         …………………………………………… 
 

- e-mail nauczyciela:      ……………………………………………………………………………… 

 

- telefon kontaktowy:        ……………………………………………………………………………… 

 
Uczestnicy zgłoszeni do konkursu:            

Imię i nazwisko ucznia Imię i nazwisko nauczyciela/ opiekuna 

  

  

  

  

  

  

 

Data i czytelny podpis nauczyciela: 

………………………………………………………………………… 



Załącznik nr 2 

 

  

OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA 

X EDYCJA KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH  

z województwa łódzkiego 

pod hasłem „Wielkanoc w Niemczech” 

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 

W związku z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: Rozporządzenie 2016/679), informujemy, że: 

1) Administratorem danych osobowych jest Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego, Oddział w Łodzi, ul. Pomorska 

105 90-225 Łódź (dalej jako: Stowarzyszenie/Administrator); 

2) dane osobowe przetwarzane będą w wymienionym w celu przeprowadzenia X edycji konkursu plastycznego dla szkół 

podstawowych z województwa łódzkiego pod hasłem „Wielkanoc w Niemczech”, w oparciu o udzieloną zgodę, na podstawie art. 6 

ust. 1 lit. a Rozporządzenia 2016/679; 

3) dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na 

podstawie przepisów obowiązującego prawa oraz podmiotom realizującym usługi, które są niezbędne do bieżącego 

funkcjonowania, z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych, zgodnie z art. 28 Rozporządzenia 

2016/679; 

4) dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od X edycji konkursu plastycznego dla szkół podstawowych z województwa 

łódzkiego pod hasłem „Wielkanoc w Niemczech”, 

5) każdemu przysługuje prawo do: 

• dostępu do jego danych, 

• sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; 

• przenoszenia danych; 

• wniesienia skargi do organu nadzorczego; 

• cofnięcia zgody na przetwarzanie jego danych w dowolnym momencie. 

 

6) dane osobowe nie będą transferowane do państwa trzeciego; 

 

 

 

 

 

 

 



Dane autora pracy: 

imię i nazwisko ……………………………………………………………………………. 

klasa ………………………… 

nazwa szkoły ……………………………………………………………………… 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka: imię i nazwisko, klasa, nazwa szkoły 

przez Komitet organizacyjny konkursu Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Niemieckiego, 

oddział w Łodzi, ul. Pomorska 105, 90-225 Łódź w celu przeprowadzenia X edycji konkursu 

plastycznego dla szkół podstawowych z województwa łódzkiego pod hasłem „Wielkanoc  

w Niemczech”. 

 

Wyrażam także zgodę na udostępnienie pracy konkursowej dziecka na stronie internetowej 

Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Niemieckiego, oddział w Łodzi: 

http://www.psnjn.org/lodz oraz na stronie fb oddziału łódzkiego PSNJN. Praca będzie oznaczona 

imieniem i nazwiskiem dziecka oraz nazwą szkoły. 

 

 

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

Data i czytelny podpis rodzica/ opiekuna prawnego 

 

 

http://www.psnjn.org/lodz

