
KARTKA BOŻONARODZENIOWA W JĘZYKU ANGIELSKIM DLA KLAS 2-3- 

VII międzyszkolny konkurs językowo-plastyczny organizowany przez SP 11 w Szczecinie 

 

1. Warunki uczestnictwa: 

• Kartka musi zawierać życzenia lub wierszyk świąteczny w języku angielskim. 

• 1 osoba przygotowuje samodzielnie 1 kartkę Bożonarodzeniową (max. 10 prac z jednej 

szkoły- bez znaczenia, ile prac z klasy 2, a ile z 3). 

• Technika, rozmiar i kształt prac dowolny. Gdy istnieje podejrzenie, że uczeń nie wykonał 

pracy samodzielnie, kartka zostaje zdyskwalifikowana. 

 

2. Termin dostarczania prac: 

• do 10 grudnia 2018r. do godziny 12:00- osobiście do sekretariatu SP 11 lub sali 110 z 

dopiskiem „Konkurs KARTKA BOŻONARODZENIOWA W JĘZYKU ANGIELSKIM 

DLA KLAS 2-3” lub pocztą (SP 11, ul. Emilii Plater 20, 71-632 Szczecin). Decyduje data 

złożenia lub wpływu prac w siedzibie Organizatora. 

• Nauczyciel musi złożyć prace z listą prac zgłoszonych na konkurs wypełnioną 

DRUKOWANYMI LITERAMI oraz Oświadczeniami.  

Prace przechodzą na własność SP 11. 

 

3. Opis prac: 

• Prace należy opisać na odwrocie DRUKOWANYMI literami: imię i nazwisko autora, klasa, 

szkoła, opiekun. Prace, które nie będą posiadały tych informacji będą odrzucane! 

 

4. Zasady oceniania: 

• Prace oceni Komisja Konkursowa w składzie:  

- nauczyciele języków obcych   - nauczyciel plastyki    

Komisja dokona oceny prac wg następujących kryteriów: 

- poprawność językowa,   - pomysłowość, sposób wykonania, 

- ogólny wyraz artystyczny,  - dobór technik plastycznych do wieku. 

  

5. Najlepsze prace zostaną nagrodzone (miejsca 1-3, oraz min. 3 wyróżnienia).  

 

6. Wyniki konkursu zostaną podane 14.12.2018r. na stronie internetowej szkoły: 

www.sp11.szczecin.pl oraz rozesłane e-mailem do osób nagrodzonych. Wręczenie nagród 

odbędzie się 18.12 2018r.  

Wszystkie szkoły oraz nauczyciele zgłaszający uczniów otrzymają dyplomy z podziękowaniem za 

udział oraz przygotowanie uczniów do konkursu. 

 

W razie pytań proszę o kontakt: s.grygorcewicz.sp11@gmail.com lub tel. 537 081 939. 

 

Koordynatorzy konkursu: 

Sylwia Grygorcewicz  Joanna Dudkiewicz          Iwona Łukaszewicz  Małgorzata Łukasik  



 

………………….        …………………… 

 pieczątka szkoły                    data 

 

LISTA PRAC ZGŁOSZONYCH NA VII MIĘDZYSZKOLNY KONKURS 

„KARTKA BOŻONARODZENIOWA W JĘZYKU ANGIELSKIM DLA KLAS 2-3” 

(proszę wypełnić CAŁOŚĆ DRUKOWANYMI literami- 

karty wypełnione w inny sposób będą dyskwalifikowane, a prace szkoły odrzucone z konkursu). 

NAZWISKO IMIĘ KLASA 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

 

Imię i nazwisko Opiekuna:  ………………………………………………………………………………………… 

Telefon kontaktowy/ email do opiekuna ……………………………………………………………………………. 

Dokładny adres i nazwa Szkoły:……………………………………………………………………………………. 

Uczestnik konkursu wyraża zgodę na wykorzystanie swoich danych i wizerunku w materiałach 

konkursowych i pokonkursowych. 

 

………….……………………………. 

Podpis szkolnego opiekuna konkursu 



Oświadczenie nr1 

OŚWIADCZENIE Zgoda rodzica (opiekuna prawnego) na udział dziecka w VII międzyszkolnym konkursie 

językowo-plastycznym organizowanym przez SP 11 w Szczecinie „KARTKA BOŻONARODZENIOWA W 

JĘZYKU ANGIELSKIM DLA KLAS 2-3” 

I. Wyrażam zgodę na udział w Konkursie mojego dziecka:  

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

imię i nazwisko ,wiek  

 

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

nazwa i adres szkoły 

 

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

dane rodzica/opiekuna: imię i nazwisko 

 

II. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatorów Konkursu danych osobowych mojego dziecka oraz moich danych w celach 

wynikających z organizacji Konkursu zgodnie z Rozporządzeniem 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 uchyleniem dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

III. Wyrażam zgodę na zamieszczenie danych osobowych mojego dziecka na stronach internetowych i profilach w portalach 

społecznościowych organizatora Konkursu w publikacjach dotyczących Konkursu, w szczególności informujących o jego wynikach. 

IV. Ponadto wyrażam zgodę na wielokrotne, nieodpłatne i nieograniczone w czasie publikowanie stworzonej przez moje dziecko pracy 

konkursowej, w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem, w publikacji okolicznościowej, na stronach internetowych i 

profilach w portalach społecznościowych organizatora oraz w innych formach utrwaleń. 

V. Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku mojego dziecka, w przypadku wyłonienia jako laureata, bądź w przypadku 

otrzymania wyróżnienia w Konkursie. Niniejsza zgoda dotyczy w szczególności wykorzystania wizerunku poprzez zamieszczenie 

fotografii, danych osobowych w zakresie imienia, nazwiska oraz miejsca nauki uczestnika konkursu w publikacji na stronie internetowej 

Szkoły Podstawowej nr 11 im. UNICEF-u w Szczecinie. Niniejsza zgoda nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie. 

Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o tym, że: 

1. Administratorem moich danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 11 im. UNICEF-u w Szczecinie przy ulicy E. Plater 20. 

2. Moje dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia 

Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (dalej "RODO"). Dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji Konkursu, jego 

promocji i podsumowania na stronach internetowych i mediach społecznościowych organizatora Konkursu oraz przez okres wynikający z 

przepisów prawa. 

3. Podstawą do przetwarzania moich danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych. 

4. Mam prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia lub ograniczenia ich przetwarzania.  

5. Moje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. 

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne dla mojego zaangażowania w Konkursie. Oświadczam też, że 

zapoznałam/-em się i akceptuję wszystkie warunki przewidziane w regulaminie Konkursu. 

 

 

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

Miejscowość, data                                        Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego uczestnika Konkursu  



Oświadczenie nr 2 

ZGODA / OŚWIADCZENIE NAUCZYCIELA w związku z pełnieniem funkcji opiekuna uczestnika w VII 

międzyszkolnym konkursie językowo-plastycznym organizowanym przez SP 11 w Szczecinie „KARTKA 

BOŻONARODZENIOWA W JĘZYKU ANGIELSKIM DLA KLAS 2-3” 

 

I. Moje dane osobowe: 

 

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

imię i nazwisko 

 

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

nazwa i adres szkoły 

 

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

II. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora w Konkursu moich danych osobowych, w celach 

wynikających z organizacji Konkursu (jako nauczyciela/opiekuna), zgodnie z Rozporządzeniem 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 uchyleniem dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

III. Wyrażam zgodę na zamieszczenie moich danych osobowych (imię, nazwisko, adres szkoły) na stronach 

internetowych i profilach w portalach społecznościowych organizatora Konkursu w publikacjach dotyczących 

Konkursu, w szczególności informujących o jego wynikach. 

IV. Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku. Niniejsza zgoda dotyczy w szczególności 

wykorzystania wizerunku poprzez zamieszczenie fotografii, danych osobowych w zakresie imienia, nazwiska 

w publikacji na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 11 im. UNICEF-u w Szczecinie. Niniejsza zgoda nie 

jest ograniczona czasowo ani terytorialnie. 

Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o tym, że: 

1. Administratorem moich danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 11 im. UNICEF-u w Szczecinie przy ulicy E. Plater 20. 

2. Moje dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a 

Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (dalej "RODO"). Dane osobowe będą przechowywane 

przez okres realizacji Konkursu, jego promocji i podsumowania na stronach internetowych i mediach 

społecznościowych organizatora Konkursu oraz przez okres wynikający z przepisów prawa. 

3. Podstawą do przetwarzania moich danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych. 

4. Mam prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia lub ograniczenia ich 

przetwarzania. 

5. Moje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. 

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne dla mojego zaangażowania w Konkursie. 

Oświadczam też, że zapoznałam/-em się i akceptuję wszystkie warunki przewidziane w regulaminie Konkursu. 

 

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

Miejscowość, data      Czytelny podpis Nauczyciela 


