
                                                                 Zespół Szkół 

                                                                                 im. Emilii Sczanieckiej 

                                                                                                                 w Pniewach 

 

zapraszają do udziału w III konkursie plastycznym: 

 

 

 

 

 
Elżbieta II, królowa Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej,  

obchodzi w tym roku swoje 91 urodziny. Na tronie panuje od 63 lat. Królowa obchodzi urodziny  
dwa razy w roku - faktyczną rocznicę przyjścia na świat (21 kwietnia) i tzw. oficjalne urodziny w czerwcu.  

Królowa otrzymuje co roku około 20 tysięcy kartek urodzinowych. 
                                                                                                

Regulamin 

1. Cel konkursu: kultywowanie tradycji wysyłania kart okolicznościowych, rozwój wrażliwości    

    artystycznej, zainteresowanie kulturą Wielkiej Brytanii  

2. Zakres pracy: przygotowanie własnoręcznie zrobionej kartki urodzinowej dla Królowej Elżbiety II 

3. Uczestnicy konkursu: uczniowie wszystkich typów szkół w gminie Pniewy i spoza  gminy  

    oraz osoby dorosłe 

4. Warunki uczestnictwa:                  
    - kartka składana w formacie A5,          

    - życzenia w języku angielskim napisane na osobnej białej kartce,      

    - prace nie podlegają zwrotowi,  

    - praca powinna zawierać opis: imię i nazwisko, klasę, nazwę szkoły, adres i nr telefonu, 

    - do pracy konkursowej należy załączyć kartkę z podpisaną klauzulą: 
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatorów Konkursu. Poprzez wysłanie prac na 
Konkurs nieodpłatnie przenoszę na Organizatorów prawo do wykorzystywania prac we wszelkich możliwych publikacjach 
oraz na stronach internetowych. 

5. Kryteria oceny: 

      estetyka wykonania, oryginalność, pomysł, wrażenia artystyczne, precyzja wykonania w jednej   

    technice plastycznej.  

6. Termin nadsyłania prac: do 3 kwietnia 2017 roku do Biblioteki Publicznej MiG Centrum  

    Kultury Pniewy, ul.Strzelecka 11a, 62-045 Pniewy 

7. Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród: 

    Pięć najlepszych prac zostanie przesłanych do Pałacu Buckingham. Na wykonawców najlepszych     

    prac czekają atrakcyjne nagrody. Wszystkie pozostałe prace zostaną zaprezentowane na wystawie     

    w Bibliotece Publicznej MiG CK Pniewy. 

8. Sponsorem nagród jest firma Postęp sp. z o.o. Pniewy 

 

Ogłoszenie wyników  i rozdanie nagród odbędzie  

się w dniu urodzin królowej Elżbiety II, czyli  

21 kwietnia w Bibliotece Publicznej MiG Centrum 

Kultury Pniewy. Wyniki konkursu zostaną podane do 

publicznej wiadomości w mediach oraz na stronach 

internetowych. 

KARTKA URODZINOWA DLA                              

KRÓLOWEJ ELŻBIETY II                          
Z OKAZJI 91-TYCH URODZIN 

 

 


