GMINNY KONKURS z JĘZYKA ANGIELSKIEGO
„NIE TAKI ANGIELSKI STRASZNY - JAK GO MALUJĄ”
POD PATRONATEM WÓJTA GMINY CHEŁM
REGULAMIN
Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa w Stołpiu im. Marii Skłodowskiej-Curie
Cele konkursu:




rozbudzanie zainteresowań lingwistycznych uczniów,
pokazywanie różnorodności narzędzi językowych do opisywania rzeczywistości
rozwijanie i prezentowanie uzdolnień poprzez twórczość plastyczno – artystyczną.

Tematyka konkursu: prezentacja przysłów, idiomów i powiedzeń języka angielskiego
w formie ilustracji.
Termin:
Konkurs rozpoczyna się 17.02.2020. Termin nadsyłania prac: 09.03.2020
Zasady Konkursu:
1. Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach:
klasy I-IV SP
klasyV-VIII SP
2. Ilość zgłoszeń z danej szkoły jest nieograniczona.
3. Sposób wykonania prac:
Wybór techniki plastycznej należy do uczestników: kredka, pastele, ołówek, akwarela,
itp. tylko i wyłącznie na formacie A3
Podgląd pracy konkursowej:

ILUSTRACJA

IDIOM/PRZYSŁOWIE W JĘZYKUANGIELSKIM
TŁUMACZENIE W JĘZYKU POLSKIM

Na odwrocie pracy należy umieścić następujące informacje:
Imię i nazwisko ucznia
Klasa
Szkoła
Imię i nazwisko opiekuna

4. Do prac należy dołączyć wypełniony formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 1).
5. Zgłoszenie pracy na konkurs jest równoznaczne z oświadczeniem uczestnika, że jest
on jej autorem i przy jej tworzeniu w żaden sposób nie zostały naruszone prawa
autorskie.
6. W przypadku zgłoszenia roszczeń w związku z naruszeniem praw osób trzecich,
wszelkie koszty organizatora z nimi związane pokrywa uczestnik konkursu, który te
prawa naruszył i tym samym zwolni organizatora z odpowiedzialności.

Rozstrzygnięcie konkursu:
1. Po otrzymaniu prac zbierze się jury, w skład którego wchodzić będzie zespół
nauczycieli języka angielskiego oraz plastyk. W ocenie będzie brana pod uwagę
trafność prezentacji znaczenia idiomu, oryginalność, pomysłowość oraz walory
estetyczne obrazów.
2. Zwycięzcy będą wybierani w dwóch kategoriach: SP klasy 1-4 i SP klasy 5-8.
3. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w dn. 17.03.2020 r. w Szkole Podstawowej
w Stołpiu im. Marii Skłodowskiej-Curie.
4. Na zwycięzców czekają nagrody rzeczowe oraz dyplomy dla laureatów i opiekunów.
5. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na publikację imienia i nazwiska oraz nazwy
szkoły na Facebooku oraz na stronie organizatora.
Postanowienia ogólne:
1. Szczegółowe informacje o konkursie można uzyskać również u koordynatorów
konkursu – Moniki Studzińskiej za pośrednictwem poczty elektronicznej:
monika.studzinska1989@gmail.com oraz Doroty Kaczmarczyk za pośrednictwem
poczty elektronicznej dorota-kaczmarczyk@wp.pl .
2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo prezentacji prac na stronie internetowej szkoły
i na wystawie szkolnej.
3. Prace konkursowe nie będą odsyłane.
4. Zgłoszenie szkoły do konkursu jest jednoczesną zgodą dyrektora, nauczycieli
i rodziców na zbieranie oraz przetwarzanie danych osobowych w zakresie związanym
z poprawnym przebiegiem konkursu.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do niedopuszczenia do konkursu prac
zawierających treści powszechnie uznawane za obraźliwe, naruszające prawa osób
trzecich lub prawo polskie.
6. Nadesłanie prac na konkurs jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
Organizatorzy

Załącznik nr 1 do regulaminu

Proszę wypełnić drukowanymi literami
KARTA ZGŁOSZENIOWA

SZKOŁA
ADRES
TELEFON
ADRES E-MAIL SZKOŁY
IMIĘ I NAZWISKO OPIEKUNA
ADRES E-MAIL OPIEKUNA
IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA, KLASA

Oświadczenie opiekuna konkursu
Oświadczam, że zapoznałem/łam się z Regulaminem konkursu i go akceptuję.
..................................

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

miejscowość, data

czytelny podpis

Oświadczenie uczestnika konkursu
Oświadczam, że zapoznałem/łam się z Regulaminem konkursu i go akceptuję.
..................................
miejscowość, data

.................................
czytelny podpis

