
II   WOJEWÓDZKI KONKURS JĘZYKOWO- PLASTYCZNY 
„GDAŃSK- TRADITION UND GEGENWART” 

I. Organizator: Szkoła Podstawowa nr 48 w Gdańsku.  

II. Cele konkursu: 
•    rozwijanie umiejętności językowych i TIK;    
• zainteresowanie historią, współczesnością i tradycjami miasta Gdańska; 
• rozwijanie kreatywności i aktywności artystycznej; 
• wykorzystanie techniki „lapbooka” do przedstawienie pracy konkursowej. 

III. Regulamin konkursu 

1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas VII, II i III klas gimnazjów 
województwa pomorskiego uczących się języka niemieckiego. 

2. Konkurs obejmuje wiedzę historyczną i krajoznawczą o Gdańsku. 

3. Pracę konkursową należy wykonać techniką odpowiednią dla formy lapbooka  
z wykorzystaniem szablonów dostępnych w internecie oraz narzędzi TIK. 
Praca powinna zawierać: 

a) przedstawienie wybranych zagadnień związanych z historią, 
współczesnością  
i/ lub tradycjami miasta, 

b) zadanie/ zagadkę lub krótką grę dydaktyczną wraz z jej opisem, które 
osoba oglądająca lapbooka będzie mogła wykonać/ rozwiązać. 

4. Format pracy artystycznej maksymalnie A3, dopuszczalne są prace w 
zamykanych/ zapinanych teczkach formatu A4. 

5. Prace powinny być wykonane w języku niemieckim z tłumaczeniem na język 
polski. 

6. Prace mogą być wykonane tylko indywidualnie. 

7. Ocenie pracy podlegać będą: zawartość merytoryczna, poprawność 
językowa, oryginalność (pomysłowość), zgodność z techniką lapbooka i 
ogólna estetyka. 

8. Do każdej pracy powinna być dołączona karta zgłoszeniowa zawierająca: 
imię, nazwisko ucznia, klasę do której uczęszcza, tytuł pracy, imię i 
nazwisko nauczyciela – opiekuna, telefon kontaktowy bądź adres mailowy 
nauczyciela, nazwę i adres szkoły, telefon oraz e-mail szkoły. Szkoła może 
przesłać maksymalnie 10 najlepszych prac swoich uczniów. 



Proszę o wypełnienie karty zgłoszeniowej komputerowo lub drukowanymi 
literami.   

9. Prace należy nadsyłać do dnia 16.02.2018r. na adres:  
Szkoła Podstawowa nr 48, ul. Burzyńskiego 10, 80-462 Gdańsk 
z dopiskiem: II Wojewódzki Konkurs Językowo- Plastyczny „Gdańsk- 
Tradition und Gegenwart”. 

Proszę o odpowiednie zabezpieczenie prac na czas transportu!!!  

10.Rozstrzygnięcie konkursu zostanie opublikowane na stronie internetowej 
organizatora (https://zkpig12gdansk.edupage.org) do dnia 09.03.2018r. 

11.Postanowienia komisji konkursowej są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu 
lub odwołaniu. 

12.Przysłane prace konkursowe stają się własnością organizatora konkursu. 
Organizator nie zwraca złożonych prac.  

13.Organizator konkursu przewiduje wyłonienie trzech zwycięzców oraz 
wyróżnienia. Dyplomy i nagrody za nagrodzone prace zostaną przesłane 
pocztą do szkół.   

14.Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody rodziców/
prawnych opiekunów na przetwarzanie danych osobowych ich dziecka do 
celów konkursu,  
m. in. na umieszczenie danych osobowych uczestnika oraz zwycięskich prac 
na stronie internetowej organizatora konkursu.   

15.Dodatkowych informacji udziela organizator konkursu:  
Anna Patoka-Marks, e-mail: appm@wp.pl 

https://zkpig12gdansk.edupage.org
mailto:appm@wp.pl

