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KONKURS  PLASTYCZNO - JĘZYKOWY  "BARWY MIŁOSZA- 
60-lecie powstania LICEUM" 

 
 

I. Cele konkursu:  
• pogłębianie wiedzy oraz umiejętności językowych w zakresie języka 

angielskiego, niemieckiego i rosyjskiego  
• promocja Liceum Ogólnokształcącego im. Czesława Miłosza w Szczercowie i 

dziesiątej rocznicy nadania szkole imienia noblisty oraz 60 lat istnienia 
Szkoły  

• promocja twórczości Czesława Miłosza i pobudzanie literackich 
zainteresowań młodzieży   

• rozwijanie uzdolnień plastycznych, wyobraźni twórczej i kreatywności  
  

II. Organizator:  
Nauczyciele języków obcych 

  

III. Uczestnicy:  
 Uczestnikami konkursu jest młodzież ZSP w Szczercowie oraz młodzież okolicznych 
szkól podstawowych i gimnazjów 
  

IV. Zasady konkursu:  
1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest osobiste wykonanie pracy 

konkursowej zgodnie z regulaminem.  
2. Uczestnik konkursu wybiera fragment dowolnego wiersza Czesława Miłosza – 

minimum 2 wersy. 
• Uczestnik przygotowuje autorską wersję tłumaczenia wybranego fragmentu 

wiersza na język obcy (języki obce), wkomponowaną w pracę plastyczną będącą 
ilustracją do danego wiersza. 

3. Praca konkursowa powinna przedstawiać następujące elementy:   
• fragment wiersza Cz. Miłosza w języku obcym (lub w językach obcych)   
• zilustrowanie wybranego fragmentu wiersza dowolną techniką plastyczną   

4. Pracę należy przygotować na papierze/kartonie w formacie co najmniej A3.  
5. Konkurs obejmuje następujące języki:  

 język angielski / język niemiecki / język rosyjski  



6. Oceny prac dokona jury powołane przez organizatora biorąc pod uwagę:  
• oryginalność i kreatywność  
• walory artystyczne  
• wkład pracy i staranność wykonania  
• poprawność językową  

7. Do pracy powinna być dołączona metryczka - dane zamieszczone w kopercie:  
 imię i nazwisko autora, klasa, nazwa szkoły; tytuł wiersza; imię 
 i nazwisko opiekuna;   

9.   Prace należy składać do 28 lutego 2019 r. u nauczycieli języków 
obcych, przesłać pocztą na adres szkoły lub osobiście w sekretariacie szkoły. 
Wyniki konkursu oraz lista zwycięzców zostaną opublikowane na stronie 
internetowej szkoły 8 marca 2019 r. 
10. Dla zwycięzców przewidziane są nagrody, które zostaną wręczone 15 marca 

2019 r. – w dniu obchodów 60-lecia powstania LICEUM. 
11. Prace oraz prawo do ich wykorzystania przechodzą na własność organizatora.  
12. Zasady prowadzenia Konkursu reguluje niniejszy Regulamin, kwestie sporne 

rozstrzygają organizatorzy.  

ORGANIZATORZY                                                                                    DYREKTOR ZSP 
Nauczyciele języków obcych       
                                                                                                                    mgr Łucja Majchrzak 
Osoby do kontaktu –  
Katarzyna Rogaczewska – język niemiecki 
Katarzyna Bartczak – język angielski 
 
  



Załącznik nr 1 

 

 Oświadczenie Rodzica / Opiekuna 

 

            Wyrażam zgodę na udział syna/ córki/ podopiecznego 

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

w konkursie plastyczno-językowym „BARWY MIŁOSZA – 60-lecie powstania LICEUM” 

organizowanego przez Zespół Szkól Ponadgimnazjalnych, 97-420 Szczerców, ul. Piłsudskiego 66. 

Jednocześnie oświadczam, że akceptuję regulamin konkursu.  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu mojego dziecka/ 

podopiecznego przez organizatora konkursu, wykonanie dziecku zdjęć oraz upublicznienie jego 

wizerunku na stronie internetowej szkoły oraz Facebooku i nadesłanych prac oraz danych dziecka – 

imię, nazwisko, klasa, nazwa szkoły w ramach działalności organizatora. 

 

 

.................................                                                       ............................................................ 

 Miejscowość i data                                                        Podpis Rodzica/ prawnego Opiekuna 

 

 

Dane uczestnika konkursu: 

 

Imię i nazwisko autora …………………...……………………………………………….... 

Klasa      …………………...……………………………………………….... 

Nazwa szkoły    …………………...……………………………………………….... 

     …………………...……………………………………………….… 

Nauczyciel opiekun     …………………...……………………………………………….… 

Tytuł wiersza    …………………...……………………………………………….… 

Pseudonim autora         …………………...……………………………………………….... 
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