
REGULAMIN MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU   
PLASTYCZNO-JĘZYKOWEGO   

”Sopot is the greatest place to live!”  
 
 

A. Postanowienia ogólne   
 

1. Niniejszy regulamin określa szczegółowe zasady międzyszkolnego konkursu 
plastyczno-językowego  “Sopot is the greatest place to live!”. 
2.Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa z Oddziałami Sportowymi  nr 
7 w Sopocie.  
3. Konkurs skierowany jest do uczniów klas 1- 3 szkół podstawowych w 
Sopocie.   
4. Przedmiotem konkursu jest wykonanie plakatu, promującego nasze miasto 
Sopot, opisanego w języku angielskim.  
 

B. Cele konkursu   
 

Celami konkursu plastyczno-językowego są:   
 - wzbudzenie zainteresowania dzieci miastem Sopot,  
 - propagowanie wiedzy na temat zabytków i interesujących miejsc Sopotu,  
 - rozwijanie kreatywności, pomysłowości, wspieranie twórczego działania,  
 - odkrywanie talentów,  
 - rozwijanie umiejętności językowych w zakresie języka angielskiego.  
 

C. Zasady uczestnictwa w konkursie   
 

1.Praca plastyczna w formie plakatu powinna przedstawiać walory mieszkania 
w Sopocie wraz z nazwami i zwrotami w języku angielskim.   
2.Technika wykonania dowolna (malarstwo, rysunek, grafika, kolaż), format 
pracy A3.  
3. Każda szkoła może zgłosić do konkursu 12 prac.  
4. Zgłaszając swój udział w konkursie autor pracy zgadza się na jej publikację i 
przeniesienie praw własności na Organizatora. Prace nie będą zwracane 
autorom.   
5. Pracę wraz z kartą uczestnika, (załącznik nr 1) oraz podpisanym 
oświadczeniem (załącznik nr 2) należy dostarczyć lub przesłać do                                       
dn. 27.05.2022 r. na adres:   
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Sportowymi nr 7 im. Tadeusza Kościuszki  
ul. J. J. Haffnera 55  
81-715 Sopot  
Tel.: 58 551 01 11   



6. Wyniki konkursu oraz termin uroczystego wręczenia nagród laureatom 
zostaną podane w dn. 03.06.2022 r. na stronie internetowej szkoły: 
http://www.sp7sopot.szkolna.net/ .  
 

D. Ocena prac konkursowych   
 

1. Komisja konkursowa będzie oceniać prace w następujących kategoriach 
wiekowych:  
- dzieci z klas I  
-dzieci z klas II  
-dzieci z klas III  
 

2. Kryteria podlegające ocenie:  
 - zgodność pracy z tematyką konkursu,   
 - wyraz artystyczny pracy,  
 - oryginalność pracy,  
 - pomysłowość w tworzeniu tekstów,  
 - poprawność językowa tekstów.   
 

3. W każdej z kategorii wiekowej zostaną przyznane 3 nagrody rzeczowe.   
Organizator dopuszcza również możliwość przyznania dodatkowych    
wyróżnień.  
  
4. Dodatkowych informacji dotyczących konkursu udziela koordynatorka    
konkursu Emilia Piekut, e-mail: e.piekut@sp7.sopot.pl.  
 
  
 


