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Regulamin

Powiatowego Konkursu Recytatorskiego Poezji Anglojęzycznej

I Organizator

Zespół Szkół Nr 3 im. Jana Kochanowskiego, ul. Jana Matejki 9, 07-200 Wyszków,

www.zs3-wyszkow.pl

II Partnerzy konkursu:

1. Szkoła językowa

Szkoła Języka Angielskiego British House, CH. Plaza, ul. 11 Listopada 17, 07-200 Wyszków,

www.britishhouse.szkola.pl

2. Szkoła Giganci Programowania, ul. Słomińskiego 15/508, 00-195 Warszawa,

www. giganciprogramowania.edu.pl

III Cele konkursu:

- zachęcenie uczniów do nauki języka angielskiego,

- doskonalenie poprawności wymowy,

- poznawanie dorobku kulturowego krajów anglosaskich,
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- rozbudzenie ciekawości poznawczej krajami anglojęzycznymi,

- rozwijanie recytatorskich predyspozycji uczniów.

IV Harmonogram konkursu

1. Do dnia 01.03.22r. organizator konkursu przesyła oraz upublicznia materiały związane z jego

organizacją.

2. Do dnia 10.03.22r. szkoły deklarują chęć wzięcia udziału w konkursie poprzez wysłanie na adres

mailowy konkurs.zs3.wyszkow@gmail.com formularza zgłoszeniowego, który znajduje się w

załączniku do regulaminu .

3. Na podstawie przesłanych zgłoszeń, Zespół Szkół Nr 3, w porozumieniu ze Szkołą Języka

Angielskiego British House, określi liczbę uczniów, którzy będą reprezentować swoją szkołę w finale

konkursu. Będą to prawdopodobnie jedna lub dwie osoby, w zależności od zainteresowania

konkursem.

4. Do 15.03.22r. organizator poinformuje, ilu uczniów z każdej szkoły zostanie zakwalifikowanych do

dalszego etapu.

5. Szkoły, które wyraziły wolę uczestnictwa w konkursie, są zobowiązane do przeprowadzenia etapu

szkolnego we własnym zakresie. Forma przeprowadzenia rozgrywek szkolnych, stacjonarna czy zdalna,

zależy od szkoły, która zadeklarowała chęć uczestnictwa w konkursie.

6. Protokół z etapu szkolnego, skan oświadczenia rodzica/opiekuna oraz kopię prezentowanego utworu

należy przesłać na ww. adres mailowy konkursu w terminie do 14.04.22r. Druk oświadczenia znajduje

się w załączniku do regulaminu. W protokole należy wyszczególnić liczbę punktów lub miejsce zajęte

przez poszczególnych uczestników w rozgrywkach na etapie szkolnym.

7. Do dnia 21.04.22r. organizatorzy prześlą do szkół dane uczniów zakwalifikowanych do kolejnego

etapu.

8. W przypadku kwarantanny lub izolacji domowej ucznia lub uczniów, którzy zajęli najwyższe

miejsce/a na etapie szkolnym, szkołę mogą reprezentować osoba/y, które zajęły kolejne miejsca w ww.

rozgrywkach. Należy jednak uprzednio poinformować o tym organizatora konkursu oraz przesłać

niezbędne dokumenty.

9. Finał konkursu odbędzie się 25.04.22r. w budynku ZS3 przy ul. Matejki 9 w Wyszkowie.

V Zasady udziału w konkursie

1. Konkurs jest adresowany do uczniów klas siódmych i ósmych szkół podstawowych powiatu

wyszkowskiego.

2. Każdy uczestnik jest zobowiązany do zaprezentowania swojej interpretacji utworu poetyckiego

w języku angielskim.

3. Dobór utworów jest dowolny.

4. Czas prezentacji utworu nie powinien przekroczyć 3 minut.

5. W finale konkursu oceny prezentacji utworu dokona jury powołane przez organizatorów.

abc
Przekreślenie
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6. Ocenie podlegać będą: interpretacja utworu (walory artystyczne), poprawność wymowy, stopień

opanowania tekstu.

7. Oficjalne rozstrzygnięcie konkursu oraz rozdanie nagród nastąpi po wysłuchaniu wszystkich

występów finałowych w dniu 25 kwietnia 2022r.

VI Nagrody

I miejsce- bon na kurs grupowy języka angielskiego w Szkole Języka Angielskiego British House do

wykorzystania w roku szkolnym 2022/2023 o wartości 1400 zł oraz nagrody rzeczowe ufundowane

przez ZS3,

II miejsce- bon na kurs grupowy języka angielskiego w Szkole Języka Angielskiego British House do

wykorzystania w roku szkolnym 2022/2023 o wartości 700 zł oraz nagrody rzeczowe ufundowane

przez ZS3,

III miejsce- nagroda książkowa oraz 20% zniżki na kurs grupowy języka angielskiego w Szkole

Języka Angielskiego British House do wykorzystania w roku szkolnym 2022/2023,

Wyróżnienie za szczególne walory artystyczne prezentacji: voucher o wartości 1000 zł na

semestralny kurs programowania przeprowadzony w trybie zdalnym lub stacjonarnym w szkole

Giganci Programowania.

VII Informacje dodatkowe

1. Nagrodzeni nie są uprawnieni do przeniesienia prawa do nagrody na osoby trzecie. Bon na kurs

językowy oraz voucher na kurs komputerowy będą wystawione imiennie. Nagroda nie podlega

wymianie, nie może zostać odsprzedana, odstąpiona ani zamieniona na ekwiwalent pieniężny.

2. Organizator i partnerzy nie ponoszą odpowiedzialności za niemożność wykorzystania nagrody,

wynikającą z braku możliwości jej realizacji ze strony laureata konkursu.

3. Organizator i partnerzy nie ponoszą odpowiedzialności za brak możliwości wydania nagrody

spowodowany sytuacją losową.

4. Szkoły zgłaszając swój udział w konkursie, akceptują postanowienia regulaminu.

5. W celu udokumentowania realizacji konkursu, w dniu jego przeprowadzenia, organizator

i partnerzy zastrzegają sobie prawo do wykonywania zdjęć oraz zamieszczenia relacji

w mediach społecznościowych oraz w prasie lokalnej.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu, miejsca lub formy przeprowadzenia finału

konkursu oraz ogłoszenia wyników, o ewentualnych zmianach uczestnicy zostaną poinformowani nie

później niż 5 dni roboczych poprzedzających dzień wręczenia nagród.

7. W razie przedłużającego się czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół, organizator zastrzega

sobie prawo do zmiany trybu przeprowadzania konkursu, co zostanie uregulowane, przesłanym

odpowiednio wcześniej, aneksem do regulaminu.

8. Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne odwołanie konkursu z przyczyn

od niego niezależnych.
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9. Na potrzeby konkursu organizator jako administrator danych osobowych przetwarza następujące

dane osobowe: imię i nazwisko osoby reprezentującej szkołę, nazwę i adres szkoły, dane

potwierdzające spełnienie warunków udziału w konkursie, treść zgłoszenia konkursowego, imię i

nazwisko nauczyciela-opiekuna, a w przypadku osób reprezentujących szkoły będących laureatami

również dane o nagrodzie i wyróżnieniu.

10. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad epidemicznych.

Załączniki:

Załącznik 1: Formularz zgłoszeniowy

Załącznik 2: Oświadczenie rodzica/opiekuna
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Załącznik 1.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Szkoła
deklarująca
uczestnictwo
w konkursie

IMIĘ I NAZWISKO
koordynatora

etapu szkolnego
konkursu

KONTAKT
do koordynatora

(telefon, adres mailowy)
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Załącznik 2.

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego uczestnika
Powiatowego Konkursu Recytatorskiego Poezji Anglojęzycznej

Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka ..............................................................................

w Powiatowym Konkursie Recytatorskim Poezji Anglojęzycznej organizowanym przez Zespół Szkół

nr 3 im. Jana Kochanowskiego w Wyszkowie, Szkołę Języka Angielskiego British House oraz szkołę

Giganci Programowania.

……………………………………….

data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego

1. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez uczestników zgody na przetwarzanie

przez organizatora i partnerów ich danych osobowych na potrzeby konkursu.

2. Organizator i partnerzy przewidują fotograficzne udokumentowanie przebiegu konkursu oraz

wręczenia nagród i opublikowanie na swoich stronach internetowych i w mediach społecznościowych

zdjęć z konkursu. Relacja z konkursu może również pojawić się w prasie lokalnej. Niniejszym rodzic

wyraża zgodę na publikowanie wizerunku swojego dziecka do ww. celów.

3. Podpis rodzica/opiekuna prawnego uczestnika konkursu jest równoznaczny z akceptacją regulaminu.


