Regulamin konkursu plastycznego organizowanego przez
Szkołę Języków Obcych GERMANIA
Temat konkursu plastycznego: „Moja przygoda z językiem angielskim”
§1
Cele konkursu
1. Zwrócenie uwagi na potrzebę edukacji językowej już od najmłodszych lat. Rozpowszechnianie
świadomości językowej i chęci poszerzania wiedzy wśród dzieci przedszkolnych. Uświadomienie celów i
korzyści płynących z nauki języka.
2. Rozwój umiejętności plastycznych wśród dzieci i młodzieży.
3. Konkurs ma na celu wyłonienie prac, które najciekawiej przedstawią ideę konkursu i zachęcą do nauki
języka angielskiego.
§2
Organizator konkursu
1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Języków Obcych GERMANIA K. Michalak, M. Gładysz sp. j., ul. Szarych
Szeregów 38A, 40-750 Katowice, tel. + 48 601 911 980, tel.: + 48 690 572 892, tel.: + 48 32 441 23 13,
www.germania.com.pl e-mail: biuro@germania.com.pl
§3
Założenia organizacyjne
1. Konkurs zostanie przeprowadzony za pośrednictwem przedszkoli w następujących kategoriach
wiekowych: kategoria 3-4 lata oraz kategoria 5-6 lat.
2. Prace nadesłane na Konkurs muszą być pracami własnoręcznymi, nigdzie wcześniej niepublikowanymi.
3. Prace mogą być wykonane w dowolnych technikach plastycznych: kredki ołówkowe, kredki świecowe,
pastele, farby plakatowe, tempera, pisaki itp., na papierze w formacie A4.
4. Praca plastyczna winna być opisana na odwrocie wg poniższego wzoru:
• imię i nazwisko uczestnika konkursu
• wiek
• numer przedszkola, do którego uczęszcza dziecko
• imię i nazwisko opiekuna
• telefon kontaktowy
5. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem praw autorskich na wykorzystanie
prac w celach promocyjnych konkursu.
6. Osoby nadsyłające prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie przez organizatora konkursu
swoich danych osobowych (Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz. U. z
2002 r. nr 101, poz. 926, z późn. zm).
7. Prace zgłoszone do Konkursu nie będą zwracane autorom.

8. Prace nie spełniające zasad uczestnictwa nie będą podlegały ocenie konkursowej.
9. Biorąc udział w konkursie uczestnik akceptuje jego regulamin.
§4
Ocena prac konkursowych
1. Prace należy składać w siedzibie Szkoły Języków Obcych Germania w Katowicach Kostuchnie osobiście
lub listownie (decyduje data dostarczenia) do dnia 8 lutego 2016.
2. Szczegółowych informacji dotyczących konkursu udziela sekretariat SJO Germania tel. + 48 601 911 980,
tel.: + 48 690 572 892, tel.: + 48 32 441 23 13.
3. O wyłonieniu laureatów Konkursu decyduje komisja powołana przez Organizatora. Decyzje Komisji
Konkursowej są ostateczne.
4. Komisja weźmie pod uwagę:
• umiejętność doboru tematu pracy,
• jakość wykonania,
• oryginalność.
§5
Ogłoszenie wyników Konkursu
1. Prezentacja prac oraz ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 12 lutego 2016 roku w siedzibie Szkoły Języków
Obcych Germania i na stronie Internetowej oraz na profilu Facebook SJO Germania.
2. Osoby wyróżnione zostaną powiadomione telefonicznie.
§6
Nagrody
1. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają wartościowe upominki.
2. Zwycięzcy w każdej kategorii otrzymają atrakcyjne nagrody i dodatkowe upominki.
I miejsce: karnet na 20 godzin do językowej sali zabaw wartość karnetu 280 zł)
II miejsce: karnet na 10 godzin do językowej sali zabaw (wartość karnetu 140 zł)
III miejsce: karnet na 5 godzin do językowej sali zabaw (wartość karnetu 70 zł)
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