Regulamin Szkolnego Konkursu Językowego
Najciekawsze i najpopularniejsze miejsca w Londynie
- My trip to London
§1. Organizatorem Szkolnego Konkursu Językowego jest Przedmiotowy Zespół Nauczycieli
Języków Obcych oraz Biblioteka Szkolna przy ZS nr 1 w Hrubieszowie.
§2. Cele Konkursu:
1. Doskonalenie umiejętności redagowania tekstów użytkowych.
2. Rozwijanie zainteresowania historią i kulturą brytyjską.
3. Rozwijanie uzdolnień uczniów.
4. Wyłonienie i promowanie uczniów zdolnych.
5. Podniesienie samooceny uczniów.
6. Zachęcanie do wykorzystania TIK w procesie uczenia się.
7. Zachęcanie do korzystania z zasobów Biblioteki Szkolnej.
§3. Uczestnictwo w Konkursie:
1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów technikum oraz szkoły branżowej (max. 12 uczniów).
2. Uczestnik Konkursu w momencie przystąpienia do Konkursu zgłasza się do nauczyciela języka
angielskiego - Agnieszki Mielniczuk w celu wyboru zadania.
3. O udziale decyduje kolejność zgłoszeń.
4. Lista uczestników Konkursu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń w budynkach A i B po
upływie terminu zgłoszeń.
§4. Termin Konkursu:
1. Prace konkursowe należy złożyć u nauczyciela języka angielskiego w terminie
od 03.02 do 24.02. 2020 roku.
§ 5. Forma Konkursu:
1. Zadanie konkursowe polega na opracowaniu broszury informacyjnej na temat miejsca
w Londynie, wybranego z poniższej listy:
Hyde Park
Natural History Museum
Science Museum
Victoria and Albert Museum
Buckingham Palace
Tate Britain
Big Ben
London Eye
Shakespeare’s Globe
King’s Cross
Camden Town
Madame Tussauds
2. Broszura będzie obejmowała: zdjęcie obiektu z zewnątrz (format A4) oraz 3 zdjęcia wnętrza,
historię jego powstania oraz fakty i ciekawostki. Druk powinien zajmować nie mniej niż stronę A4,
pisany dowolną czcionką, rozmiar 12, pojedyncze odstępy.
3. Językiem pracy jest język polski, dla nazw własnych – język angielski.
4. Praca powinna być zakończona bibliografią (źródła z których korzystał autor), umieszczoną na
odwrocie ostatniej strony.

5. Praca konkursowa składa się ogółem z nie mniej niż 3 kartek A4 (kolor dowolny), bez numerów
stron.
6. Pracę należy przygotować w wersji papierowej (włożone w koszulkę , nie spięte)
oraz elektronicznej (przekazujemy do przekopiowania nauczycielowi języka angielskiego - Joannie
Kliszcz.
§ 7. Nagrody:
1. Każdy uczestnik konkursu otrzyma dyplom oraz ocenę bardzo dobrą z języka angielskiego.
2. Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe oraz oceny celujące z języka angielskiego.
3. Wszystkie prace zostaną zaprezentowane na wystawie w czytelni szkolnej.
4. Wszystkie prace zostaną złożone w formę albumu, który wzbogaci zasoby Biblioteki Szkolnej,
a wersje elektroniczne posłużą do stworzenia prezentacji multimedialnej.
§ 8. Postanowienia końcowe:
1. Prace konkursowe oceni Komisja Konkursowa.
2. Przystępując do Konkursu uczestnik potwierdza, iż akceptuje niniejszy Regulamin i opisane
w nim warunki uczestnictwa.
3. Uczestnik Konkursu poprzez udział w Konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych
osobowych w celu związanym z realizacją Konkursu i sposobem ogłaszania wyników.
4. W kwestiach spornych oraz innych nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie decydujący
głos ma Komisja Konkursowa.

