WOJEWÓDZKI KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO
English Vocabulary Genius VI
REGULAMIN
ADRESACI KONKURSU
Uczniowie klas V – VIII szkoły podstawowej.
CELE KONKURSU
•
•
•
•

podniesienie poziomu umiejętności językowych,
poszerzenie zasobu słownictwa,
rozbudzenie wśród uczniów zainteresowania językiem angielskim,
motywowanie uczniów do nauki.

ORGANIZATORZY
•
•

Szkoła Podstawowa im. Powstańców Śląskich w Skrzyszowie,
Szkoła Podstawowa nr 3 im. Ziemi Radlińskiej w Radlinie.

ZASADY KONKURSU
1.
2.

3.

4.

5.
6.
7.

8.
9.

10.

11.
12.

13.

Udział w konkursie jest DOBROWOLNY.
Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją wszystkich postanowień
regulaminu konkursu English Vocabulary Genius.
Konkurs odbędzie się 25 października 2019 r. w Szkole Podstawowej
im. Powstańców Śląskich w Skrzyszowie. Informacja o godzinach rozpoczęcia
konkursu zostanie zamieszczona do dnia 18 października 2019 r. na stronie
internetowej www.radlin.online/sp3/
Nauczyciel zgłaszający uczniów do konkursu jest zobowiązany do zapoznania ich
z niniejszym regulaminem.
Każda szkoła może zgłosić maksymalnie 3 uczestników (załącznik nr 1).
Zakres materiału obejmuje 250 wyrażeń w języku angielskim (Załącznik nr 2).
Konkurs polega na napisaniu testu składającego się z 200 wyrażeń w języku
angielskim wybranych spośród podanego słownictwa.
Czas trwania testu konkursowego: 40 minut.
W czasie trwania testu uczestnikom NIE WOLNO korzystać z pomocy naukowych
ani żadnych urządzeń elektronicznych, jak również opuszczać sali.
Punktacja:
- 1 pkt – bezbłędnie napisane wyrażenie,
- 0 pkt – odpowiedź zawierająca błędy w pisowni, nieczytelny zapis lub brak
odpowiedzi.
Od decyzji Komisji Konkursowej nie ma odwołania.
Wyniki konkursu zostaną opublikowane w terminie 14 dni od daty konkursu na
stronie internetowej szkoły www.radlin.online/sp3/
Zdobywcy trzech pierwszych miejsc (dopuszcza się miejsca ex aequo) otrzymują
nagrody rzeczowe na uroczystej gali, której termin zostanie podany wraz z wynikami
konkursu.
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14.

15.

Każdy uczestnik konkursu zobowiązany jest dostarczyć organizatorom zgodę
rodziców / opiekunów prawnych na udział w konkursie (załącznik nr 3) oraz
przetwarzanie danych uczestnika w związku z udostępnieniem wyników konkursu
oraz wizerunku ucznia w związku z promocją konkursu. Brak zgody jest
równoznaczny z niedopuszczeniem uczestnika do udziału w konkursie.
Zgłoszenia uczestników przyjmowane są TYLKO drogą mailową na adres:
englishvocabularygenius@gmail.com
DO 11 PAŹDZIERNIKA 2019 r.

Dodatkowych informacji na temat konkursu udzielają organizatorzy:
Michalina Staszek, tel. 721 938 833
Weronika Wnuk – Czerwicka, tel. 783 440 298
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