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Regulamin konkursu plastyczno-cyfrowego
dla uczniów szkół podstawowych:

Moja wycieczka do USA!
I. POSTANOWIENA OGÓLNE
1. Organizatorem konkursu plastyczno-cyfrowego jest Centrum Zasobów Dydaktycznych Języka
Angielskiego (YLRC) oraz II Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Firleja w Lubartowie z siedzibą
przy ul. Lubelskiej 68, 21-100 Lubartów.
2. Celem Konkursu jest upowszechnianie wiedzy wśród uczniów nt. geografii, kultury, historii USA,
propagowanie uczenia się języka angielskiego oraz rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów
w sferze plastyczno-cyfrowej.
II. UCZESTNICY
1. W Konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych, zwani dalej „Uczestnikami”.
2. Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach wiekowych:
 Kategoria I - uczniowie klas VII-VIII,
 Kategoria II - uczniowie klas IV-VI.
3. Konkurs składa się z jednego etapu, na końcu którego zostanie wyłonionych po trzech laureatów
w każdej kategorii wiekowej, którzy otrzymają nagrody rzeczowe.
4. Wszyscy Uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy uczestnictwa, a opiekunowie – podziękowania.
III. WYMAGANIA KONKURSOWE
1. Konkurs ma formę plastyczno-cyfrową. Uczestnicy przygotowują pracę na temat jednego lub kilku
ciekawych miejsc, które chcieliby odwiedzić w USA.
2. Prace uczniów mogą mieć dowolną formę plastyczną lub graficzną (wykonaną w programie
graficznym i zapisaną w formacie jpg).
3. Uczniowie podczas przygotowywania pracy konkursowej mogą korzystać z różnych źródeł.
Są jednak zobowiązani do jej samodzielnego wykonania.
4. Nad pracą uczniów czuwać powinien nauczyciel koordynujący.
IV. TERMIN NADSYŁANIA PRAC KONKURSOWYCH
1. Nauczyciel koordynujący przesyła drogą mailową pracę ucznia w formie plików graficznych (jpg)
wraz z wypełnionym załącznikiem na adres: ylrc-lubartow@o2.pl
2. Ostateczny termin nadsyłania prac konkursowych ustala się na dzień 3 grudnia 2021 r.
3. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej pod adresem www.ylrc-lubartow.pl,
www.lo2lubartow.pl w ciągu 7 dni liczonych od następnego dnia po upływie terminu zgłaszania
prac oraz zostaną przesłane drogą mailową na adres nauczyciela koordynatora.
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IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Przystąpienie do Konkursu jest dobrowolne.
2. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania Konkursu lub jego przerwania, w dowolnym
momencie, z przyczyn niezależnych od Organizatora.
3. Ocena komisji konkursowej jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.
4. Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z akceptowaniem powyższego regulaminu.
5. Wszelkie pytania i wątpliwości prosimy kierować na adres e-mail: ylrc-lubarow@o2.pl lub
telefonicznie dzwoniąc na numer: 81 854 37 16 w. 37
Zapraszamy uczniów do udziału w konkursie!

