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„I Wojna Światowa w literaturze i filmie” Realizacja 2018 

 

Regulamin konkursu 

1. Cele konkursu. 

A. Edukacyjne: 

- rozwijanie zainteresowania literaturą i filmem, 

- budowanie świadomości historycznej,  

- zainteresowanie historią,  

- rozwijanie twórczego myślenia, 

- kształtowanie umiejętności posługiwania się językiem obcym. 

B. Wychowawcze: 

- kształtowanie umiejętności poszukiwania informacji, 

- kształtowanie umiejętności selekcji materiału, 

- dostrzeganie korzyści wynikających ze zdobycia wiedzy potrzebnej do wykonania pracy  

konkursowej, 

- kształtowanie postawy obywatelskiej i patriotycznej, 

- odkrywanie wspólnego, europejskiego dziedzictwa kulturowego. 

2. Organizator konkursu - Szkoła Podstawowa nr 48 w Gdańsku. 

3. Uczestnicy konkursu: 

- kategoria młodsza - uczniowie w wieku 12 – 13 lat z całej Europy, 

- kategoria starsza – uczniowie w wieku 14 – 16 lat  z całej Europy. 

4. Konkurs polega na indywidulnym przygotowaniu lapbooka na temat utworów literackich i filmów 

inspirowanych I wojną światową. Prace mogą być wykonane w języku polskim lub angielskim. 

Lapbooki należy na odwrocie opisać: Imię i nazwisko oraz wiek uczestnika, adres szkoły, imię i 

nazwisko nauczyciela prowadzącego. 

5. Wykonane lapbooki i karty zgłoszeniowe należy przesłać na adres organizatora: Szkoła 

Podstawowa nr 48, ul. Burzyńskiego 10, 80- Gdańsk. 

6. Prace konkursowe będzie oceniać jury, w skład którego wchodzą nauczyciele poloniści i nauczyciel 

plastyki ze Szkoły Podstawowej nr 48. Decyzje jury są nieodwołalne. 
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7. Ocenie podlega zawartość merytoryczna pracy, kreatywność i walory estetyczne. 

8. Terminy: 

a) nadsyłanie kart zgłoszeniowych – do 20.09.18, 

b)  nadsyłanie prac konkursowych – do 10.10.18, 

c) ogłoszenie wyników na stronie internetowej szkoły www.sp48gdansk.edupage.org – do 

31.10.2018, 

d) wręczenie nagród podczas szkolnej uroczystości obchodów setnej rocznicy odzyskania 

niepodległości. 

9. Nagrody: 

- nagrody za trzy pierwsze miejsca w kategorii młodszej: uczestnicy w wieku 12-13 lat, 

- nagrody za trzy pierwsze miejsca w kategorii starszej: uczestnicy w wieku 14-16 lat. 

10. Postanowienia końcowe: 

- uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne i bezpłatne, 

-  przesłanie karty zgłoszenia jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu, 

- prace przysłane po terminie lub niezgodne z wymaganiami nie będą oceniane przez jury, 

- nadesłane prace nie będą zwracane, 

- ewentualne pytania należy kierować na adres: zkpignr12@kki.pl 

- udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych 

przez Organizatora w rozumieniu art.6 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

- zgłaszający wyraża zgodę na rejestrację fotograficzną i video przez organizatorów gali wręczenia 

nagród oraz ich publikację i emisję w dowolnych mediach. Zgoda dotyczy także publikacji pracy 

konkursowej. 

11. Karta zgłoszeniowa stanowi integralną część regulaminu. 

 

  

 

 

 

http://www.sp48gdansk.edupage.org/
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Karta zgłoszenia na Międzynarodowy Konkurs  

 z okazji setnej rocznicy zakończenia I wojny światowej 

"I wojna światowa w literaturze i filmie" 

 

Zgłaszam na konkurs prace następujących uczniów :  

 

1.  

                                                              ( imiona, nazwiska uczniów, klasa) 

       2.  

  

3. 

 

4.  

 

Szkoła:  

 

Adres:  

 

Imię i nazwisko nauczyciela:  

 

Adres e-mail nauczyciela: 

 

                    

        ................................................ 

             (podpis nauczyciela) 

 


