
IV   WOJEWÓDZKI KONKURS PLASTYCZNO - JĘZYKOWY 
„DAS IST DOCH SEHENSWERT” 

I. Organizator: Szkoła Podstawowa nr 48 im. gen. Józefa Hallera  
w Gdańsku.  

II. Cele konkursu: 
• rozbudzenie zainteresowań realiami kulturowo-geograficznymi krajów obszaru 

niemieckojęzycznego; 
• rozwijanie umiejętności językowych; 
• rozwijanie kreatywności i aktywności artystycznej; 
• kształtowanie umiejętności pracy zespołowej; 
• kształcenie poczucia przynależności do społeczności europejskiej; 
• kształtowanie poszanowania innych kultur i tradycji; 
• kształtowanie postawy tolerancji wobec innej narodowości. 

I. Regulamin konkursu 

1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas drugich i trzecich gimnazjów oraz 
uczniów klas VII szkół podstawowych województwa pomorskiego uczących się 
języka niemieckiego. 

2. Konkurs obejmuje trzy etapy: etap szkolny, powiatowy i wojewódzki. W 
pierwszym etapie Szkolna Komisja Konkursowa wyłania max. po 5 prac w każdej 
kategorii, które przesyła organizatorowi. W drugim etapie Komisja Konkursowa 
wybiera max. 3 prace ze szkoły/powiatu w każdej z kategorii. W etapie wojewódzkim 
przyznaje I, II i III miejsca.  

3. Konkurs obejmuje tylko wiedzę krajoznawczą państw DACHL. 

4. Forma prac konkursowych zawiera trzy kategorie: 

a) pracę artystyczną technika dowolna 

b) grę dydaktyczną 

c) prospekt reklamowy/broszurę informacyjną o mieście/regionie – technika 
dowolna, możliwe prezentacje przy użyciu różnych narzędzi ICT .  
Prezentacja PowerPoint powinna być zapisana na nośniku cyfrowym. 

1. Format pracy artystycznej A3. 

2. Prace z kategorii b) i c) winny być wykonane w języku niemieckim. 



3. Prace mogą być wykonane indywidualnie lub w parach (praca artystyczna  
tylko indywidualnie). 

4. Ocenie pracy podlegać będą: poprawność językowa, oryginalność, estetyka. 

5. Do każdej pracy powinna być dołączona karta zgłoszeniowa zawierająca: 
imię, nazwisko ucznia/uczniów, klasę, do której uczęszcza/uczęszczają, kategorię i 
tytuł pracy, imię i nazwisko nauczyciela – opiekuna, telefon kontaktowy bądź adres 
mailowy nauczyciela, nazwę i adres szkoły, telefon oraz e-mail szkoły. 

Prosimy o wypełnienie karty zgłoszeniowej komputerowo lub drukowanymi 
literami.   

6. Prace należy nadsyłać do dnia 28.03.2018 r. na adres:  

 
                                      Szkoła Podstawowa nr 48  

ul. Burzyńskiego10 

               80-462 Gdańsk  

(z dopiskiem   IV Wojewódzki Konkurs Plastyczno - Językowy)  

7. Rozstrzygnięcie konkursu zostanie opublikowane na stronie internetowej 
organizatora http://www.sp48gdansk.edupage.org) do 13.04.2018 r. 

8. Postanowienia komisji konkursowej są ostateczne. 

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

10.  Dyplomy za najlepsze prace zostaną przesłane pocztą do szkół.   

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

12. Dodatkowych informacji udzielają nauczyciele:  
             Ewa Kulczyk: ewa.kulczyk1@gmail.com 
            Anna Patoka-Marks: appm@wp.pl 
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