
My Christmas Card – konkurs na kartkę świąteczną w języku 

angielskim 

Serdecznie zapraszamy uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 im. Maksymiliana Golisza  

w Sztumie do szkolnego konkursu „My Christmas Card”.  

 

REGULAMIN KONKURSU 

„MY CHRISTMAS CARD” 

 

1. PRZEPISY OGÓLNE 

1.1 Konkurs jest przygotowany, przeprowadzony i organizowany przez Szkołę Podstawową 

nr 2 Sztumie. Osobami odpowiedzialnymi są nauczyciele języka angielskiego: Justyna Affek, 

Helena Saganowska oraz Alicja Bruś.  

1.2 Nauczyciele odpowiedzialni za konkurs czuwają nad przebiegiem i prawidłowym 

przeprowadzeniem konkursu. 

1.3 Cele konkursu: 

- popularyzowanie języka angielskiego; 

- pogłębienie wiedzy dzieci na temat tradycji bożonarodzeniowej w krajach anglojęzycznych; 

- wzbudzanie zainteresowania językiem obcym; 

- doskonalenie umiejętności pisania życzeń w języku obcym; 

- kultywowanie zwyczaju wysyłania tradycyjnych kartek świątecznych; 

- umożliwienie dzieciom rozwijanie wyobraźni oraz zdolności manualnych i artystycznych. 

1.4 Konkurs adresowany jest do uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 im. Maksymiliana Golisza 

w Sztumie. Konkurs zostanie podzielony na dwie kategorie klasowe: 

Kategoria I – klasy I - III 

Kategoria II – klasy IV - VIII 

1.5 Temat konkursu: CHRISTMAS CARDS WITH WISHES (kartki świąteczne zawierające 

życzenia w języku angielskim). 

1.6 Prace powinny być wykonane w języku angielskim dowolną techniką, prosimy nie 

używać produktów spożywczych, sypkich, plasteliny. Format pracy: A5 (format zeszytu 

szkolnego), otwierana. 

1.7 Każda kartka powinna zawierać wewnątrz życzenia w języku angielskim. 

1.8 Prace powinny być opisane na dołączonej, oddzielnej kartce. Opis powinien zawierać 

następujące informacje: imię i nazwisko ucznia, klasa, nauczyciel- opiekun. 

 



2. ZASADY I SPOSÓB ZGŁASZANIA PRAC KONKURSOWYCH 

2.1 Każdy uczestnik może przygotować tylko jedną kartkę. 

2.1 Prace należy oddać najpóźniej do 6 grudnia (poniedziałek) 2021 roku do nauczycieli 

języka angielskiego (p. H. Saganowskiej, J. Affek, A. Bruś). 

2.3 Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniach 7 – 8 grudnia 2021r. Prace zostaną 

wyeksponowane na korytarzu szkolnym w Szkole Podstawowej nr 2 w Sztumie.  

 

3. KOMISJA KONKURSOWA 

3.1 W skład Komisji wchodzą: B. Ossowska – Smeja, J. Affek, H. Saganowska, A. Bruś. 

3.2 Komisja zapozna się z pracami, dokona ich oceny i wybierze laureatów konkursu. 

3.3 Decyzje Komisji są ostateczne. 

3.4 Od postanowień Komisji Konkursowej nie przysługuje odwołanie. 

 

4. NAGRODY 

4.1 Komisja Konkursowa nagrodzi najlepsze prace w poszczególnych kategoriach. 

4.2 Dla laureatów przewidziane są nagrody oraz pamiątkowe dyplomy. 

4.3 Wybrane kartki zostaną wysłane do członków Rodziny Królewskiej w Wielkiej Brytanii. 

 

5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

5.1 Zgłoszenie jest jednoznaczne z akceptowaniem warunków Regulaminu Konkursu. 

5.2 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.  

5.3 Prace niezgodne z regulaminem, zniszczone, nie będą brane pod uwagę. 

5.4. W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem decydują organizatorzy. 

W razie pytań prosimy o kontakt przez dziennik elektroniczny LIBRUS. 

 

Organizatorzy: Justyna Affek, Helena Saganowska, Alicja Bruś.  


