„HAPPY BIRTHDAY YOUR MAJESTY” - DZIELNICOWY KONKURS Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO
NA KARTKĘ URODZINOWĄ DLA KRÓLOWEJ ELŻBIETY II

REGULAMIN KONKURSU
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie.
2.Organizatorem konkursu są nauczyciele języka angielskiego Szkoły Podstawowej Nr 340 w
Warszawie.
3.Tematem konkursu jest własnoręczne wykonanie kartki urodzinowej z życzeniami w języku
angielskim dla Królowej Elżbiety II.
4.Regulamin konkursu zostanie zamieszczony na stronie organizatora.
5. Konkurs objęty jest patronatem Burmistrza Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy Pana Roberta
Kempy, patronatem Stowarzyszenie na Rzecz Jakości Nauczania Języków Obcych PASE.
6. Partnerem konkursu jest szkoła językowa SOKRATES.

CELE KONKURSU
1.Wspieranie działań i możliwości twórczych dzieci i młodzieży.
2.Rozwijanie zainteresowań kulturą krajów anglojęzycznych.
3. Rozwijanie sprawności komunikacyjnych w języku angielskim (napisanie życzeń).
4.Promocja twórczości dzieci.

UCZESTNICY KONKURSU
1.Uczniowie Szkół Podstawowych dzielnicy Ursynów w kategoriach wiekowych:
• Uczniowie klas IV-V
• Uczniowie klas VI-VIII
2. Udział w konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem prawa do nieodpłatnego wykorzystania
wykonanej własnoręcznie kartki urodzinowej.

PRACE KONKURSOWE
1. Kratki powinny być wykonane dowolną techniką graficzną lub plastyczną (narysowane,
namalowane, wyklejane itp.).
2. Rozmiar kartki nie może być większy niż A5.
3. Kartka powinna zawierać życzenia urodzinowe napisane w języku angielskim.
4. Kartka powinna zostać wykonana samodzielnie przez uczestnika konkursu.
5. Na odwrocie kartki należy nakleić małą karteczkę zawierającą imię, nazwisko, klasę oraz numer
szkoły uczestnika konkursu, adres e-mailowy do nauczyciela.
6. Prace oceniane będą w dwóch kategoriach wiekowych:
Klasy IV-V (I, II oraz III miejsce) oraz klasy VI-VIII (I, II oraz III miejsce) według następujących kryteriów:
– zgodność pracy z tematem konkursu,
– walory artystyczne,
– kreatywność i oryginalność,
– treść życzeń w języku angielskim.
7. Organizatorzy nie zwracają dostarczonych prac.
8.Oceny prac dokona komisja powołana przez Organizatora. Decyzje komisji będą ostateczne.
9.Komisja może przyznać również wyróżnienia.
10.Wytypowane przez Komisję Konkursową prace zostaną nagrodzone.
11. Najlepsze kartki urodzinowe zostaną wysłane do królowej Elżbiety II.
12. Z prac powstanie plakat prezentujący kartki przygotowane przez uczestników.

Ważne terminy
Termin oddania prac
I etap konkursu szkoły organizują we własnym zakresie i 3 najlepsze prace w kategoriach wiekowych
IV-V i VI- VIII dostarczają do sekretariatu Szkoły Podstawowej nr 340 (dawny budynek gimnazjum,
wejście od ulicy Belgradzkiej) do dnia 26 kwietnia. Prace dostarczone w późniejszym terminie nie
będą brane pod uwagę.

Rozstrzygnięcie konkursu
Wyniki zostaną ogłoszone na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 340 do dnia 10 maja 2019
roku.
Dyplomy oraz nagrody rzeczowe otrzymają laureaci miejsc od I do III w dwóch kategoriach
wiekowych klasy IV-V i VI-VIII.
Najlepsze prace zostaną wysłane do królowej Elżbiety II.

Powstanie też pamiątkowy plakat, prezentujący najciekawsze prace. Plakaty zostaną dostarczone do
szkół biorących udział w konkursie.
Termin uroczystego rozdanie nagród zostanie podany w późniejszym terminie.

Warunki uczestnictwa
Nauczyciele są proszeni o zebranie zgód na przetwarzanie danych osobowych od uczestników
(załącznik nr 1) i dostarczenie ich do organizatora wraz z pracami.

Dane kontaktowe organizatora
Szkoła Podstawowa nr 340
Im. Profesora Bogusława Molskiego
ul. Lokajskiego 3 (wejście od ul. Belgradzkiej)
02-793 Warszawa
telefon (22) 816 80 01
email: sp340@edu.um.warszawa.pl
opiekunowie konkursu:
Magdalena Krzyżanowska
Magdalena Pisarczyk
email: magdalenaolga@vp.pl

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 340 w Warszawie wraz z nauczycielami języka angielskiego.

Załącznik nr 1

OŚWIADCZENIE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH DZIECKA
……………………………………
Numer szkoły

……………………………………..
Adres szkoły
OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mojej córki/syna w dzielnicowym konkursie z języka
angielskiego „HAPPY BIRTHDAY YOUR MAJESTY” organizowanym przez Szkołę Podstawową nr 340
w Warszawie.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie pracy oraz wizerunku mojego
dziecka w publikacjach dotyczących Konkursu, zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000).

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Imię i nazwisko dziecka

…………………………………………………………
(miejscowość, data)

…………………………………………………………………
(podpis rodzica/prawnego opiekuna)

