
REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU O WIEDZY NA TEMAT KRAJÓW 
HISZPAŃSKOJĘZYCZNYCH 

 
„Celebramos el Día de la Lengua Española” 

 
I. Cele konkursu 
 
1. Rozpowszechnianie wśród uczniów szkoły podstawowej wiedzy na temat 
krajów hiszpańskojęzycznych w zakresie ich szeroko rozumianej kultury.  
2. Rozwijanie umiejętności tworzenia prezentacji multimedialnych.  
3. Wzbogacenie wiedzy lingwistycznej uczniów.  
4. Wzmacnianie u uczniów zasad uczciwego współzawodnictwa. 
 
II. Organizator konkursu 
 
1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 114 im Jędrzeja Cierniaka 
w Warszawie.  
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. Konkurs składa się łącznie z dwóch etapów. 
Etap I polega na przygotowaniu prezentacji multimedialnej o dowolnym kraju, 
którego językiem urzędowym jest język hiszpański. Konkursowa prezentacja 
powinna uwzględniać tematy takie jak: podstawowe informacje o danym kraju, 
jego kulturze, zwyczajach, tradycjach i historii.  
3. Prezentacje: 

• muszą zawierać imię i nazwisko autora 

• muszą być wykonane w programie Microsoft PowerPoint 

• można przygotować w języku polskim lub hiszpańskim 

• mogą zawierać maksymalnie 10 slajdów 

• mogą zawierać odnośniki do filmów i/lub utworów muzycznych w postaci 
linków 

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. Konieczne jest dostarczenie wraz z pracą zgody Rodzica/Opiekuna na udział 
w konkursie stanowiącej załącznik do niniejszego regulaminu.  
7. Prace należy wysłać na adres mailowy mkonewka@sp114.edu.pl z dopiskiem 
KONKURS w tytule wiadomości do 16.05.2021 r.  
8. Prace przesłane/dostarczone po terminie nie wezmą udziału w konkursie. 
9. Do etapu II przechodzą wszyscy uczniowie, których prace będę zgodne  
z wytycznymi w punkcie 3.  
10. II etap polega na wzięciu udziału uczniów w quizie przeprowadzonym na 
platformie internetowej Kahoot. 
11. Quiz będzie sprawdzał wiedzę zawartą w prezentacjach, które przejdą I etap 
i zostaną opublikowane na stronie https://sp114.edu.pl/. 
12. O terminie quizu Organizator poinformuje na 2 tygodnie przed jego 
rozpoczęciem drogą mailową.  
 
IV. Ocena prac 
 
1. Powołana przez organizatora komisja dokona oceny prezentacji biorąc pod 
uwagę: 

• zawartość merytoryczną (1-10 pkt.) 

• poprawność językową (1-10 pkt.) 

• szata graficzną (1-10 pkt.) 

• oryginalność pracy (1-10 pkt.) 
2. Do punktów zdobytych za przygotowaną prezentację dolicza się punkty 
zdobyte w quizie według następującego przelicznika: 

• 0 - 30% (10 pkt.) 

• 31 - 50% (20 pkt.) 

• 51 - 70% (30 pkt.) 

• 71 - 85% (40 pkt.) 

• 86 - 97% (50 pkt.) 

• 98 - 100% (60 pkt.) 
3. Od ogłoszonych przez organizatora wyników konkursu nie ma odwołań. 
4. Prace, które nie spełnią wytycznych konkursu nie zostaną ocenione. 
5. Komisja konkursowa przyzna nagrody za zajęcie I, II oraz III miejsca, jak  
i wyróżnienia specjalne. 
6. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy za udział w konkursie. 
7. Lista zwycięzców zostanie ogłoszona przez organizatora po zakończeniu II 
etapu i przeliczeniu punktów na stronie internetowej https://sp114.edu.pl/ oraz 
drogą mailową.  
 
 

mailto:mkonewka@sp114.edu.pl
https://sp114.edu.pl/
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V. Postanowienia końcowe 
 
1. Zgoda na udział w konkursie oznacza akceptację regulaminu. 
2. Wszystkie prace konkursowe stają się własnością organizatora konkursu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 1 do regulaminu 
 
 

ZGODA RODZICÓW (OPIEKUNÓW PRAWNYCH) NA UDZIAŁ DZIECKA 
W KONKUSIE „CELEBRAMOS EL DÍA DE LA LENGUA ESPAÑOLA” 

 
 
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka 
………………………………………………………………….…………………. (imię i nazwisko) 
w konkursie „CELEBRAMOS EL DÍA DE LA LENGUA ESPAÑOLA”. 
 
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 
 
 
 
 
 
 


