REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU
"CREATE YOUR ENGLISH WORLD V"
DLA UCZNIÓW KLAS IV – VIII SZKOŁY PODSTAWOWEJ
W ROKU SZKOLNYM 2019/2020
1. ZAŁOŻENIA OGÓLNE KONKURSU
Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV - VIII szkoły podstawowej.
Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa im. Powstańców Śląskich w
Skrzyszowie przy współpracy z Zespołem Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim.
Patronem konkursu jest Powiatowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Wodzisławiu
Śląskim.
W konkursie biorą udział szkoły podstawowe powiatu wodzisławskiego.
2. CELE KONKURSU







rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań samodzielnego pogłębiania wiedzy i
umiejętności językowych,
poszerzanie wiedzy o kulturze, geografii i historii Zjednoczonego Królestwa,
ćwiczenie poprawnej pisowni,
zapoznanie z ciekawostkami dotyczącymi krajów anglojęzycznych,
rozwijanie uzdolnień plastycznych,
rozbudzanie wyobraźni twórczej.

3. PRZEBIEG KONKURSU


Za przygotowanie do konkursu i zebranie prac odpowiedzialni są nauczyciele –
opiekunowie z danej szkoły.



Uczestnicy konkursu przygotowują przestrzenną pracę przestrzenną na temat:

FAMOUS UK LANDMARKS (dowolna technika, forma, rozmiar) z
nazwą i autorskim opisem zabytku/budowli w języku angielskim (max. 50 słów).



Wszelkie pytania w sprawie konkursu należy kierować na adres mailowy:
werka33@poczta.onet.pl



Jeden uczeń może przygotować tylko jedną pracę.



Prace należy dostarczyć lub wysłać na adres: Szkoła Podstawowa im.
Powstańców Śląskich w Skrzyszowie. ul. 1 Maja 177, 44-348 Skrzyszów z
dopiskiem Konkurs „CYEW V” do dnia 28 lutego 2020 wraz ze
zgodą na wykorzystanie wizerunku uczestnika na potrzeby konkursu (zał. 1)



Prace powinny być opatrzone metryczką z tyłu pracy:
• Imię i nazwisko ucznia- wykonawcy pracy
• Klasa
• Szkoła (pełna nazwa, adres, telefon)
• Nauczyciel przygotowujący do konkursu.



Prace będą oceniane przez nauczycieli języka angielskiego oraz plastyki ze
Szkoły Podstawowej w Skrzyszowie oraz architekta z Zespołu Szkół
Technicznych w Wodzisławiu Śląskim.



Od decyzji komisji konkursowej nie ma odwołania.



Nagrodzeni uczniowie (trzy główne nagrody oraz wyróżnienia) otrzymają
dyplomy oraz nagrody rzeczowe, które zostaną wręczone na Gali Rozdania
Nagród w Szkole Podstawowej w Skrzyszowie (data i godzina Gali zostanie
podana w późniejszym terminie).



Komisja dopuszcza miejsca ex aequo.



Dostarczone prace nie będą zwracane. Jednocześnie organizatorzy zapewniają,
że nadesłane na konkurs prace nie będą wykorzystane do żadnych innych celów
pozakonkursowych.



Udział w konkursie jest dobrowolny i równoznaczny z akceptacją regulaminu
konkursu oraz umieszczenia zwycięskich prac oraz nazwisk ich autorów na
stronie internetowej oraz na wystawie w holu Szkoły Podstawowej w
Skrzyszowie oraz na stronie internetowej PODN w Wodzisławiu Śląskim.

4. KRYTERIA OCENY PRZY WYBORZE NAJCIEKAWSZYCH PRAC






estetyka wykonania,
samodzielność wykonania pracy,
zgodność z tematyką tegorocznej edycji konkursu,
poprawność językowa i prawidłowy zapis,
oryginalność wykonanej pracy.

ZAPRASZAMY do wzięcia udziału!!!

Zał. 1
….…………………………………
Data i miejscowość

Zgoda na przetwarzanie wizerunku ucznia
w celach informacyjnych dotyczących wyników
konkursu

Niniejszym wyrażam zgodę na nieograniczone czasowo przetwarzanie danych
osobowych mojego dziecka ………………………………………………………………….........................
…………………………………………………………………………………………
[imię, nazwisko, szkoła ucznia]

przez Szkołę Podstawową im. Powstańców Śląskich w Skrzyszowie oraz Zespół Szkół
Technicznych nr 1 w Wodzisławiu Śląskim, zwanego dalej „Organizatorem” Powiatowego
Konkursu Plastyczno – Językowego pt. „Create Your English World V” oraz Powiatowy Ośrodek
Doradztwa Metodycznego w Wodzisławiu Śląskim, na potrzeby ogłoszenia wyników konkursu
oraz zamieszczanie zdjęć prac uczestników na stronie internetowej oraz w holu szkoły
Organizatora.

…….…………………………………………
…….…………………………………………
Podpisy rodziców / opiekunów prawnych
uczestnika konkursu CYEW V

