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REGULAMIN KONKURSU NA KALIGRAM  

W JĘZYKU HISZPAŃSKIM 
 
 
 

 “CALIGRAMA: EL PINCEL SON TUS PALABRAS” 

 
 

Temat tegorocznej edycji 

“Me gusta la naturaleza”  
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I 
Cele konkursu 

1. Rozpowszechnianie wśród uczniów szkoły 
podstawowej znajomości języka hiszpańskiego. 

2. Rozwijanie kreatywności językowej oraz artystycznej 
uczniów.  

3. Stwarzanie uczniom możliwości prezentacji swoich 
umiejętności.  

4. Wzmacnianie u uczniów zasad uczciwego 
współzawodnictwa.  

II 
Organizator konkursu 

1. Organizatorem konkursu jest Niepubliczna Szkoła 
Podstawowa Praxis w Łąkach.  

2. Konkurs objęty jest honorowym patronatem Biura 
Radcy ds. Edukacji Ambasady Królestwa Hiszpanii. 

III 
Wytyczne 

1. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół 
podstawowych.  

2. Prace uczniów będą oceniane w dwóch kategoriach: 
 uczniowie klas 4 – 6,  
 uczniowie klas 7 – 8  

3. Tematem przewodnim kaligramów jest “Me gusta la 
naturaleza”. Konkursowe kaligramy powinny 
nawiązywać do szeroko rozumianego środowiska 
naturalnego (świata roślin, zwierząt, ochrony 
przyrody, krajobrazu itp.). Prace mogą być 
stworzone przy wykorzystaniu pojedynczych słów, 
zdań, bądź fragmentu lub całego utworu literackiego.  
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4. Prace konkursowe powinny być wykonane 
samodzielnie przez uczniów. Dodatkowo nie mogą to 
być prace, które brały już udział w innych 
konkursach lub były wcześniej opublikowane.  

5. Każdy uczestnik konkursu może przesłać tylko jedną 
pracę.  

6. Prace powinny być wykonane na kartce papieru typu 
brystol formatu A3 przy użyciu dowolnej techniki 
plastycznej.  

7. Na odwrocie pracy należy umieścić następujące 
informacje (proszę zachować zaproponowaną 
kolejność): 
- imię, nazwisko uczestnika 
- wiek, klasa 
- nazwa szkoły, adres 
- imię i nazwisko nauczyciela  
- numer telefonu lub adres mailowy nauczyciela  

8. Konieczne jest dostarczenie wraz z pracą zgody 
Rodzica/Opiekuna na udział w konkursie 
stanowiącej załącznik do niniejszego regulaminu.  

9. Prace z dopiskiem Konkurs należy dostarczyć lub 
przesłać na adres:  

Niepubliczna Szkoła Podstawowa Praxis 
ul. Weteranów 207 

05 – 250 Łąki 
do 16 kwietnia 2021 roku. 

10. Prace przesłane/dostarczone po terminie nie wezmą 
udziału w konkursie.  

11. Wszelkich informacji organizacyjnych dotyczących 
konkursu udziela Dorota Andrzejczyk pod adresem:  
dorotandrzejczyk@gmail.com 
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IV 
Ocena prac 

1. Powołana przez organizatora komisja dokona oceny 
prac biorąc pod uwagę:   
 interpretację artystyczną tematu konkursu 

 zawartość merytoryczną części leksykalno–
językowej pracy 

 poprawność językową 

 estetykę pracy 

 oryginalność.  
2. Od ogłoszonych przez organizatora wyników 

konkursu nie ma odwołań.  
3. Prace, które nie spełnią wytycznych konkursu nie 

zostaną ocenione.  
4. Komisja konkursowa przyzna po jednej nagrodzie 

głównej w każdej z kategorii oraz wyróżnienia 
specjalne.  

5. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy  
za udział w konkursie.    

6. Lista zwycięzców zostanie ogłoszona przez 
organizatora 21 kwietnia 2021 r. za pośrednictwem 
mediów społecznościowych. 

V 
Postanowienia końcowe 

1. Zgoda na udział w konkursie oznacza akceptację 
regulaminu.  

2. Wszystkie prace konkursowe stają się własnością 
organizatora konkursu.  
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Załącznik nr 1 do regulaminu 

 

ZGODA RODZICÓW (OPIEKUNÓW PRAWNYCH) NA UDZIAŁ DZIECKA 

W KONKUSIE “CALIGRAMA: EL PINCEL SON TUS PALABRAS” 

 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka 

………………………………………………………………….…………………. (imię i nazwisko)  

w konkursie “CALIGRAMA: EL PINCEL SON TUS PALABRAS”. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora konkursu danych 

osobowych mojego dziecka w celach wynikających z organizacji konkursu 

zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia o ochronie danych osobowych  

(tj. Dz. U. z 2014r., poz. 1182 ze zm.). 

Wyrażam zgodę na publikację nadesłanej przez moje dziecko pracy 

konkursowej w materiałach informacyjnych związanych z konkursem. 

 

 

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

Miejscowość i data    Podpis rodziców (opiekunów prawnych) uczestnika konkursu 

 

 


