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Regulamin konkursu  

na projekt okładki zeszytu do języka francuskiego 

 

 

 

1. Organizatorem konkursu jest II Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Sosnowcu mieszczące 

się w budynku przy ul. Zegadłowicza 1.  

 

2. Przedmiotem konkursu jest wykonanie projektu graficznego okładki zeszytu do języka francuskiego 

z hasłem promującym naukę języka francuskiego.  

 

3. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych  

z całej Polski. Prace konkursowe mogą być realizowane indywidualnie lub grupowo. Każdy uczestnik 

konkursu może zgłosić tylko jeden projekt. 

 

4. Celem konkursu jest rozwijanie zainteresowania językiem francuskim wśród uczniów gimnazjów  

i szkół ponadgimnazjalnych oraz rozwijanie umiejętności pracy metodą projektu o charakterze 

interdyscyplinarnym.  

 

5. Wymogi dotyczące prac konkursowych: 

a) Projekt może być wykonany dowolną techniką,  

b) Projekt powinien składać się z okładki zeszytu (przód i tył), każda strona w formacie A5, 

zawierających ilustracje oraz hasło w języku francuskim lub polskim promujące naukę języka 

francuskiego,  

c) Projekt powinien zostać dostarczony w postaci pliku elektronicznego w formacie gif lub jpg  

i rozdzielczości 300dpi w profilu kolorystycznym RGB z możliwością druku  

w profilu CMYK. 

 

6. Sposób zgłaszania prac konkursowych 

Zgłoszenia pracy konkursowej dokonuje nauczyciel drogą elektroniczną na adres email  

nkjo2sosnowiec@poczta.onet.pl za pomocą specjalnej karty zgłoszeniowej. 

Karta zgłoszeniowa w czasie konkursu będzie do pobrania ze strony internetowej II NKJO  

w Sosnowcu w zakładce „Aktualności”: http://www.znkjo.republika.pl/nkjo2/index.html.  

Wzór prawidłowo wypełnionej karty zgłoszeniowej zawiera Załącznik nr 1 do niniejszego 

regulaminu. 

 

7. Czas trwania konkursu i ogłoszenie wyników 

Prace konkursowe należy nadsyłać do dnia 14 marca 2013 r. do godz. 14.00 

Ogłoszenie wyników konkursu będzie miało miejsce 5 kwietnia 2013 r. na stronie internetowej 

Organizatora http://www.znkjo.republika.pl/nkjo2/index.html. O wygranej powiadomieni zostaną 

nauczyciele, którzy dokonali zgłoszenia prac swoich uczniów (drogą mailową i telefoniczną). 

 

8. Zasady wyłonienia zwycięzców konkursu 

Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwać będzie jury, składające się  

z przedstawiciela nauczycieli oraz przedstawiciela słuchaczy II NKJO, we współpracy  

z zawodowymi grafikami i plastykami oraz ewentualnie przedstawicielami sponsorów.  
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Konkurs przebiegał będzie w dwóch etapach:   

 

W I etapie – półfinał - trwającym od 15 do 17 marca 2013 r. spośród wszystkich nadesłanych 

projektów, Jury dokona preselekcji prac (w dwóch kategoriach: gimnazja, szkoły 

ponadgimnazjalne), które zakwalifikują się do drugiego, finałowego, etapu konkursu. Przy wyborze 

prac, Jury będzie brało pod uwagę następujące kryteria: 

- zgodność z wymogami formalnymi,  

- oryginalność szaty graficznej, 

- trafność i pomysłowość hasła w sferze językowej, 

- spójność i walory artystyczne projektu. 

Prace te zostaną zamieszczone na stronie internetowej Organizatora.  

 

W II etapie konkursu, trwającym od 18 do 22 marca 2013 r., prace umieszczone na stronie 

internetowej II NKJO w Sosnowcu http://www.znkjo.republika.pl/nkjo2/index.html, podlegać będą 

ocenie internautów. Praca, na którą oddana zostanie największa liczba głosów otrzyma Nagrodę 

Publiczności. W sytuacji, w której finaliści głosowania uzyskają jednakową liczbę głosów decydujący 

głos w wyborze zwycięzcy będzie miało Jury konkursu. 

Jury przyznaje Nagrodę Główną, a także wyróżnienia w każdej kategorii.  

   

9. Nagrodami w konkursie są m.in. cenne słowniki, literatura polska i obcojęzyczna, pomoce do nauki 

języków obcych (książki, płyty, itp.) oraz inne atrakcyjne nagrody-niespodzianki.  

Każdy ze zwycięzców konkursu otrzyma również pamiątkowy dyplom. 

Wręczenie nagród i dyplomów, a także pokaz nagrodzonych prac odbędzie się w czasie  

i miejscu, o których Organizator powiadomi odrębną pocztą. 

 

10. Zgłoszenie projektu graficznego do konkursu równoznaczne jest z: 

- złożeniem Organizatorowi przez Zgłaszającego zapewnienia o tym, że Zgłaszający zapoznał 

się z niniejszym regulaminem i akceptuje jego treść 

- oświadczeniem o udzieleniu Organizatorowi zgody na upublicznienie projektu graficznego  

i korzystanie związane z konkursem i/lub jego promocją, zgodnie z którą Organizator zostaje 

upoważniony do wykorzystywania go w całości na wszystkich znanych polach eksploatacji  

(w tym także poprzez jego udostępnienie w ramach strony internetowej Organizatora). 

 

11. Przesłanie pracy na konkurs jest równoznaczne z deklaracją Zgłaszającego, że przesłany projekt jest 

tworem oryginalnym, do którego twórca posiada wszelkie wymagane prawa oraz że przesłany przez 

niego materiał nie łamie żadnych praw autorskich. Organizator nie będzie odpowiadać za 

uchybienia prawne dotyczące zgłoszonych prac i ich prezentacji. 

 

12. Udział w konkursie jest dobrowolny i nie wiążę się z żadnymi opłatami. Przesłane do konkursu prace 

udostępniane są Organizatorowi bezpłatnie.  

 

13. W kwestiach nieujętych w regulaminie decyduje organizator. 

 

14. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo odwołania konkursu. 

 

 

 


