
 
 

REGULAMIN KONKURSU JĘZYKOWEGO  

„Cyrylica? – to proste!” „Кириллица?- это просто!” 

1. Konkurs, organizowany z okazji Dnia Cyrylicy (24 maja 2020 r.) przeznaczony jest dla uczniów Zespołu 

Szkół Budowlano-Drzewnych im. Bolesława Chrobrego w Poznaniu uczących się języka rosyjskiego. 

2. Przedmiotem  konkursu  jest wykonanie dowolną techniką pracy plastycznej, graficznej lub 

przygotowanie prezentacji multimedialnej  zgodnie z tematem „Cyrylica? – to proste!” „Кириллица?- это 

простo!”. Praca/prezentacja powinna w przystępny i przyjazny sposób przybliżać język rosyjski, jego 

historię, przydatność, humor itp. Może być wykonana częściowo w języku polskim. 

3. Cele  konkursu: promocja  języka rosyjskiego wśród rówieśników i dorosłych, rozwijanie kreatywności 

oraz pasji i umiejętności językowych, plastycznych oraz komputerowo-technicznych. 

4. Sposób przekazania prac: każdy uczestnik przesyła swoją pracę na  adres  e-mail: 

beata.cywinska@zsbd.pl  

- pracę plastyczną zapisaną w formacie JPG/PNG; 

- pracę graficzną zapisaną w formacie JPG/PNG 

- prezentację multimedialną (Power Point/Prezi/prezentacja Google/inne) jako plik lub link do niego  

z dostępem do odtworzenia. W  temacie wiadomości należy wpisać imię, nazwisko i klasę. 

5. Termin  składania prac: od  ogłoszenia  konkursu do  poniedziałku 25 maja 2020 r.,  

do  godziny  15:00.  Prace  nadesłane  po  terminie  nie  zostaną uwzględnione w konkursie. 

6. Sposób  przeprowadzenia  konkursu:  w celu wyłonienia zwycięzców, wszystkie prace zostaną 

sprawdzone przez nauczycielki języka rosyjskiego, a następnie, w celu promocji języka rosyjskiego,  

najciekawsze i poprawne pod względem merytorycznym i językowym, zamieszczone na stronie szkoły oraz 

w albumie na szkolnym profilu w serwisie Facebook.  

7.  Nagrody: wszystkie prace zostaną nagrodzone oceną 5 z wagą 1, a autorzy trzech  najciekawszych  

i poprawnych pod względem merytorycznym i językowym  otrzymają nagrody rzeczowe, które będą do 

odbioru osobistego pod koniec czerwca 2020 r.  

8. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły: www.zsbd.pl oraz na profilu 

szkoły w serwisie Facebook  

9. Udział w konkursie – przekazanie  pracy konkursowej na adres e-mail beata.cywinska@zsbd.pl - jest  

równoznaczny z  wyrażeniem  przez  osoby  uczestniczące zgody   na przetwarzanie  danych  osobowych  

na  potrzeby  konkursu  (ustawa  o  ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133 poz.833 z 

póz. zm.). 
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